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Protesterer: Alf Fevaag vil ikke at sønnen Christian (11/2) skal få sin planlagte behandling ved sykehuset i Molde. – Kan ikke behandlingen skje ved sykehuset i Kristiansund, vil vi at
alle planlagte behandlinger i vår familie skal skje ved St. Olavs Hospital i Trondheim, sier kristiansunderen. Foto: ANDERS TØSSE
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Nekter å behandle sin 1 1/2 år gamle sønn ved sykehuset i Molde:
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VilhaGrandis
Det er umulig ikke å ha fåttmed seg at det er viktig å spise sunn og
renmat.Når det kommer til stykket, vil vi fortsatt ha den lettvinte,
ikke like sunnematen.Salget avGrandiosa økte i fjormed seks
prosent.Én ting er å vite,noe annet å gjøre det som er klokest.

LILLELEDEREN

Uforeneligmed
våreverdier

Tiggeforbud har lenge værtmange politikeres enkle svar på
komplekse sosiale utfordringer.At svaret er feil ble åpenbart for de
fleste da regjeringen denne uken la frem sitt håpløse forslag til
tiggeforbud, for så å trekke det tilbake.Det er lett å harseleremed
enkeltelementer i høringsutkastet,men lovforslaget viser først og
fremst at det ikke ermulig å utforme et tiggeforbud som er
foreneligmed grunnleggendemedmenneskelige verdier.

Politikerne i Høyre og Sp somnå angrer på tiggeforbudet,prøver
nå å late somdet ermenneskehandel og
kriminelle bakmenn de ønsket å forby. Det
ønsker vi alle, derfor har vi også lover som
kan beskytte ossmot ulempene ved tigging.
Det finnes lovermot organisert kriminalitet,
tyveri ogmenneskehandel.Politiet kan
gripe innmot trakassering,
ordensforstyrrelser og forsøpling.Det er til

ogmed ulovlig å overnatte i parker og gater.Men det er lov å be om
hjelp, og slikmå det også være.

De mange og sterke reaksjonene på regjeringens forslag viser at
medmenneskelighet står sterkt i samfunnet vårt. Ikkeminst er
kirken en tydelig stemme for de svakeste i samfunnet.Vi kunne
ønske våre politikere hadde den samme evnen til prinsipiell
tenkning.Det er positivt at Senterpartiet evnet å snu i tide,men
utover at de faktisk snudde, sitter Sp igjenmed litenære. Det er ikke
rart at regjeringspartiene reagerer når Sp først presser på for å få et
nasjonalt forbud, for så å snu på hælen da de så hvor dårlig forslaget
blemottatt.

Senterpartiet innså fort at det ikke tjente partiet å være en del av
tiggekameratene.En del av bildet er at forbudmot tigging var svært
dårlig forankret i partiet.Forbudslinjen har vært kampsaken til
justispolitisk talskvinne JennyKlinge,og hunmå også bæremye av
ansvaret for at partiet gikk seg fullstendig bort.Detminste vi
forventer av våre folkevalgte er at de setter seg inn i hva de vedtar.
Senterpartiet kan ikke både programfeste tiggeforbud, for så å
hevde at det er «grunnleggende feil i forhold til våre verdier».

Vi håper politikerne i detminste har tatt lærdomav sine feiltrinn.
Selv omdette tiggeforbudet er dødt og begravet, så er det neppe
siste gang vi får oppleve opphetede debatter om tigging.

Finnes
lover mot
det vi vil
forby

Partiene bak det fatale tiggeforbudet må innse at ideen om
å forby tigging er en umulig tanke i en human nasjon.

Sykehusstriden mellom
Kristiansund og Molde stikker
dypt. Ved legekontorene i
Kristiansund gir mange
pasienter klar beskjed om at
de ønsker å benytte seg av fritt
sykehusvalg – og ikke bli
behandlet ved sykehuset i
Molde.
– Jeg har ikke noe imot Molde
eller Romsdal eller folket der
som sådan, men jeg finner det
vanskelig å akseptere det som
har skjedd i prosessen rundt
etableringen av det nye felles-
sykehuset for Nordmøre og
Romsdal. Derfor velger jeg helt
bevisst å benyttemeg av sykehus
utenfor Helse Møre og Romsdal
ved planlagte behandlinger som
ikke kan utføres ved Kristian-
sund sykehus, sier Fevaag til
Adresseavisen.

Vil til St. Olavs etter sykehusstriden:

Alf Fevaag nekter å behandle sin11/2 år gamle
sønn Christian ved sykehuset i Molde etter den
opprivende sykehusstriden.

Helse- og om-
sorgsminister
Bernt Høie

Hans kone har kansellert en
behandling ved sykehuset i
Molde, og sønnen Christian vil
heller ikke bli behandlet ved
Molde sykehus, selv om sykehu-
set har innkalt gutten to ganger.
De venter nå på at han skal få
den planlagte behandlingen ved
St.Olavs.

– Ikke akseptabelt
– Jeg fortrekker å reise til St.
Olavs eller et annet sykehus
utenfor Helse Midt-Norge. Det
er min måte å si fra på at det er
ikke akseptabelt det som har
foregått. Jeg gjør dette i solidari-
tet med befolkninga som ikke
får en akseptabel avstand til
sykehuset påHjelset.
– Hva oppnår du med dette?
– HelseMøre ogRomsdal skal

spare 630 millioner kroner de
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– Vi har ikke merket noen øk-
ning i antall pasienter fra Nord-
møre så langt. Men fritt syke-
husvalg gjelder, og alle innbyg-
gere i Midt-Norge som vil til St.
Olavs, får anledning til å bli
behandlet her. Hvis det skjer en
stor endring i pasienttilstrøm-
ningen fra Nordmøre, så krever
det en del tiltak her hos oss. Vi
har full kapasitetsutnyttelse ved
St. Olavs nå, sier administrer-
ende direktør ved St. Olavs, Nils
Kvernmo.
IHelseMøre ogRomsdal er de

kjent med at enkeltpasienter tar
kontakt og vil flytte henvis-

ningen sin over til annet syke-
hus.
– Vi har ikke noen statistikk

over dette. Dersom pasienter
ønsker å behandles et spesielt
sted håndteres det vanligvis av
fastlegen. Ut fra de tilbakemel-
dingene vi får fra avdelinger ved
Molde sykehus er det fortsatt en
jevn tilkomst av pasienter fra
Nordmøre med de diagnosene
som skal behandles ved sykehu-
set.
– Tilsvarende er det mange

pasienter fra Romsdalsregionen
som behandles ved Kristian-
sund sjukehus. Vi har dermed
ikke grunnlag for å si at dette er
noen trend utover de enkeltpa-
sientene som vi får høre om, ut-
taler fagdirektør Odd Veddeng
vedHelseMøre ogRomsdal.

– Ingenmerkbar
økning så langt
St. Olavs sier de ikke har
opplevd større pågang fra
nordmøringer de siste
ukene.

Bitterstrid
G Sykehusstriden mellom Molde
og Kristiansund har vært høylytt
og full av mange påstander, etter
at helseminister Bent Høie vedtok
å lokalisere den nye tomta på
Hjelset i Molde kommune.
Dermed ble tomta Storbakken på
Frei i Kristiansund vraket.

G Saken eksploderte etter at
sykehusdirektør Astrid Eidsvik,
som ville gå for Storbakken-
tomta, gikk på dagen 4. desember
i fjor etter at hun følte seg presset
fra Helse Midt-Norge.

G Fredag den13. vil Stortingets
kontroll- og konstitusjonskomité
ha åpen høring i saken.

neste årene for å få råd til å
finansiere det nye sykehuset. Da
er de helt avhengige av at både
ansatte ogpasienter bidrar for at
de skal få dette til. Dette er min
måte å si fra på, sier Fevaag, som
ikke har snakket med noen i
Kristiansund som ikke deler
hans syn.

Fortsatt frustrert
Adresseavisen har også snakket
med flere nordmøringer som
fortsatt er frustrerte, skuffede og
sinte etter prosessen.
– Hvis de ikke får til innspa-

ringene, så kan de heller ikke
bygge nytt sykehus i Molde. Jeg
og familien min vil da heller dra
nordover til et større og bedre
sykehus med et større fagmiljø,
sier Fevaag.
– Hva gjør deg så forbanna?
– Vi føler vi er lurt.Vi er fortalt

om grundige prosesser, der fag-
folkene skal legge frem rappor-
tene sine, men så ser vi at den
ene etter den andre går av eller
blir sparket. Høie sier hva han

mener resultatet skal bli på for-
hånd, og det eneste som var
akseptabelt for alle sjefene i
Helse Midt var Hjelset i Molde.
Jeg føler at hele greia har vært et
skuespill, en skinnprosess, sier
Fevaag, som mener styrene bør
være ansvarlige for pengebru-
ken på de mange utredningene
somallikevel ikke teller.

– Kan ikke bli verre
Fevaag tror St.Olavs vilmerke et
hyppigere besøk av nordmørin-
ger i 2015.
– Det har ikke gått lang nok

tid til at pasientflukten til St.
Olavs slår inn på statistikkene
allerede nå, sier Fevaag, som er
spent på høringen med alle hel-
setoppene som har behandlet
tomteplasseringa for det nye
sykehuset. Han er også enga-
sjert i debatten om Nordmøre
bør søke samarbeidmotTrønde-
lag i fremtiden.
– Hva somer best,vet jeg ikke.

Men hva har vi å tjene på å fort-
satt være sammen med Roms-

Protesterer: Alf Fevaag vil ikke at sønnen hans Christian (11/2) skal få sin planlagte behandling ved
sykehuset i Molde. – Kan ikke behandlingen skje ved sykehuset i Kristiansund, vil vi at alle planlagte behan-
dlinger i vår familie skal skje ved St. Olavs, sier kristiansunderen. Foto: ANDERS TØSSE

– Det er min måte å si fra på
at det er ikke akseptabelt det
som har foregått.
ALF FEVAAG

Ingen endring: Administrerende direktør ved St. Olavs, Nils Kvern-
mo, har så langt ikke merket økt tilstrømning av nordmøringer.
Foto: RUNE PETTER NESS

FAKTA

dalen og Sunnmøre? Det har
gått én vei, uansett. Og det kan
ikke bli særlig dårligere enn nå.
TOMMY FOSSUM 918 82 791
tommy.fossum@adresseavisen.no


