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Norskprodusert mat skal alltid vera av 
ein slik kvalitet at forbrukarane kjenner 
seg trygge. Det er avgjerande for folk sin 
tillit til norske bønder at dyrehelse og 
produksjonsmåtar er slik som norske 
forbrukarar forventar at det skal vera. 
Medisinering gjennom dyrefôr, husdyr 
med liggesår og dyretettleik som tek frå 

Stopp gambling med folke- og dyrehelsa
husdyr naturleg åtferd er uakseptabelt.
Norsk Bonde- og Småbrukarlag har i 
styremøte diskutert norsk matproduk-
sjon i lys av fleire medieoppslag som går 
på dyrehelse, folkehelse og produksjons-
måtar.

Norsk Bonde- og Småbrukarlag vil 
gjennom dagleg politisk arbeid og i årlege 

jordbrukstingingar arbeida for at bønder 
oppnår gode økonomiske og sosiale 
vilkår som gjev rom for berekraftig og 
sunn matproduksjon. Ansvaret for ein 
slik politikk ligg i Stortinget. Dette 
medfører at alle gardsbruk skal få del i 
dei økonomiske verkemidlane som 
samfunnet tildeler landbruket. Alle skal 

med. Det sterke bandet mellom matpro-
duksjon, distriktspolitikk og aktivt stell 
av landskapet skal framleis vera bere-
bjelke i norsk landbrukspolitikk.

Styret i Norsk Bonde- 
og Småbrukarlag

Det er med en viss overraskelse og til 
dels uro man har kunnet følge ordskiftet 
som har foregått i media vedrørende 
vedtak om lokaliseringen av nytt 
Sjukehus for Nordmøre og Romsdal. Jeg 
føler som tillitsvalgt for Yngre legers 
forening i Molde, og delaktig i prosessen, 
at det er på tide å oppsummere hoved-
trekkene og avklare enkelte misforstå-
elser slik at vi kan komme videre i 
prosessen.  

Da Astrid Eidsvik valgte å avtre på dagen, 
4. desember, uten utdypende forklaring 
åpnet hun for en kaskade av konspira-
sjonsteorier omkring hvilke udemokra-
tiske grep som skulle være tatt overfor 
henne til at hun «måtte» trekke seg i 
sluttspurten av hennes aller viktigste 
oppgave som administrerende direktør 
for Helse Møre og Romsdal (HMR). 
Fagdirektør Odd J. Veddeng fulgte opp 
med å forsøke å sabotere styrebehand-
lingen med beskyldninger om korrup-
sjon i det han mente at Eidsvik ble 
økonomisk presset til å stå i stillingen til 
oppgaven var fullført. Med det vi nå vet 
om hennes avtale faller denne påstanden 
fullstendig på sin urimelighet. At hun i 
det hele talt skulle be om mer enn 
avtalen tilsa, når hun ikke engang ville 
fullføre jobben hun var satt til, er 
uforståelig for de fleste. 

Astrid Eidsvik har vel, som Michael 
Tetzschner påpekte, forhåpentlig lest 
loven hun også, og visste at det ikke var 
hun som skulle avgjøre saken. Det eneste 
hun kunne oppnå med den plutselige og 
vagt begrunnete avgangen var å skape 
grobunn for konspirasjonsteorier og 
fiendtlighet. Med hennes erfaring fra 
foretaket må hun ha visst at det ville 
komme. 

Det er ingen hemmelighet at Eidsvik 
hadde liten tillit hos de ansatte ved 
Molde Sjukehus. Etter det jeg erfarer var 
det gjengs også blant kolleger i kommu-
nehelsetjenesten på Nordmøre, nettopp 
grunnet hennes fremtreden i funksjons-
fordelingssaker i foretaket. Manglende 
evne til å håndtere den utfordrende 
økonomiske situasjonen i foretaket kan 
meget vel ha vært motiv for kommunika-
sjon om misnøye omkring den lokale 

direktøren til ledelsen i Helse Midt. Vi 
var flere ganger vitne til at hun i stedet 
for å ta sitt ansvar heller pekte på Helse 
Midt-Norge som årsak til den trange 
økonomien, eller regelrett kjeftet på 
klinikkledere for å ikke oppfylle krav til 
innsparing. Misnøye omkring hennes 
håndtering av bl.a. sakene som 
omhandlet helgestenging av barneavde-
lingen i Kristiansund og Øre-, Nese-, 
Hals- og Øyeavdelingene i Molde strakte 
seg så langt at det fra legene i Molde ble 
uttalt sterkt sviktende tillit til henne, og 
det ble avholdt et møte i Molde 24. 
oktober, med Eidsvik til stede, for å 
diskutere dette. Likevel konkluderte man 
i Molde med å ikke fremme mistillitsfor-
slag til direktøren på det tidspunktet, 
nettopp fordi man ønsket at prosessen 
med sykehuslokalisering skulle gå sin 
gang uforstyrret, og at hun skulle få legge 
frem sin innstilling til styret.  

At man fra tillitsvalgthold i Kristiansund 
unnlot å lage noe særlig bråk omkring 
helgestenging av barneavdelingen tolket 
mange til at de ikke ønsket å forsure 
forholdet til Adm.dir. på det tidspunktet.   
Når dette koples mot den enorme 
proverbiale stormen som umiddelbart 
blåste opp på Nordmøre da hennes 
avgang ble annonsert, gir det grunn til å 
tro at man allerede tidlig hadde fått 
signaler om at Eidsvik ville innstille på 
Storbakken. I Molde hadde vi ingen slike 
indikasjoner. 

Enkelte later til å tro at samtaler og 
møter mellom ledelse og styre i Helse 
Midt-Norge og Helse Møre og Romsdal 
utgjør et lovbrudd. Høringen i Stortingets 
Kontroll og Konstitusjonskomité fredag 
13. februar etterlater liten tvil om at det i 
forbindelse med prosessen mot vedtaket 
kun er handlet i tråd med kutyme og det 
som var intensjonen hele tiden, nemlig at 
man skulle finne frem til om det var 
mulig å komme til omforent innstilling. 
Denne fremgangsmåten er ikke tidligere 
blitt fremstilt som problematisk. Det 
viser heller en forståelse for at bredt 
forankrete vedtak minsker potensialet 
for opprivende konflikter. Da det viste 
seg ikke å være mulig å presentere 
likelydende fra de to direktørene, ble det 
tydeliggjort at de burde innstille for hvert 
sitt styre det de oppfattet som det beste 
alternativet.  

Det er bemerkelsesverdig at til tross for 
at idéfaserapporten som ble utarbeidet av 
HMR ikke konkluderer til fordel for 
verken det ene eller andre alternativet, så 
var det tydeligvis fullstendig uaktuelt for 
Eidsvik å kunne innstille på noe annet 
enn Storbakken. Hun skal sågar ha 
presset Helse Midt-direktøren, Daniel 
Haga, til å gå inn for noe han ikke kunne 
stille seg bak. Vi har ennå ikke hørt den 
tidligere direktøren i HMR fremstille 
noen vektige argument for sitt stand-

punkt verken før eller etter sin 
avgang. Hun sto som kjent fritt til 
å fremføre disse, om hun hadde 
noen, til styret i HMR, men 
valgte i stedet å gå av. Haga 
hadde nøyaktig de samme 
utredningsdokumentene å 
forholde seg til og var tydelig på 
hva han anså som faglig tunge 
argument som talte for 
lokalisering på Hjelset i sin 
innstilling. Flertallet av 
styremedlemmene i HMR og 
HMN og Statsråden hadde det 
samme beslutningsgrunn-
laget tilgjengelig og konklu-
derte med det samme. 

At det i tillegg er vektlagt 
fremtidig nærhet mellom 
sykehuset i Ålesund og nye 
SNR ved lokalisering er 
ikke i strid med mandatet 
som enkelte hevder, men 
viser heller at vedtaket er 
fremtidsrettet og følger 
intensjonene i Nasjonal 
Sykehusplan. Om enkelte høyspesi-
aliserte oppgaver blir fordelt mellom de 
to sykehusene i fremtiden rokker det 
ikke ved et fullstendig og forsvarlig 
tilbud til akutt syke både nord og sør i 
fylket. De som fremsetter påstander om 
at enten Ålesund eller SNR ikke vil ha 
fullverdige akuttfunksjoner (inkludert 
kirurgi) er enten faglig ikke oppdatert på 
området eller tilsidesetter sin bedre viten 
for å fremprovosere frykt i befolkningen.

Redaksjonene i enkelte media og diverse 
meningsstyrende personer omkring i 
landet må ta sin del av ansvaret for at 
debatten i sluttføringen av lokaliserings-
prosessen har fått utvikle seg uforsonlig 
og destruktiv. Ved å tillate all verdens 
konspirasjonsteori og tidvis hatefulle 
ytringer i innlegg av ymse slag har man 
gitt særdeles dårlig grobunn for det som 
skulle være et felles prosjekt for Nord-
møre og Romsdal. Det har forekommet 
meget spekulative innlegg med dårlig 
funderte beskyldninger om lovbrudd og 
andre lyssky aktiviteter hos tillitsvalgte, 
ledere, styremedlemmer og politikere. 
Forståelig nok gir dette opphav til mistro 
til den utpekte motstanderen. Oppfor-
dring til boikott av sjukehuset i Molde og 
sågar det nye Fellesjukehuset på 
grunnlag av den urett som oppleves er 
ikke bare fullstendig ulogisk ettersom 
det risikerer å undergrave helsetilbudet 
til alle i Nordmøre og Romsdal. Det er 
også urimelig all den tid påstandene er 
falske. Enkelte ansatte ved Molde 
Sjukehus har måttet oppleve å bli 
æreskjelt av sinte personer som mener 
seg berettiget til det grunnet det påståtte 
«tyveriet». Det er naturligvis fullstendig 
uakseptabelt, og jeg vil hevde ordbruken 
er legitimert av dem som fremmer og 
opprettholder fiendebildene i media. Det 

skal sies at de aller fleste pasientene fra 
hele fylket kun uttrykker ros og takk-
nemlighet for de ansattes innsats og 
sympati med den krevende situasjonen 
vi står i.

Samtidig har både nasjonale og lokale 
politikere, som har ønsket å slå politisk 
mynt på de samme påstandene, dratt hele 
prosessen grundig gjennom gjørma så 
den ikke lenger fremstår som gjenkjen-
nelig for de som har vært involvert på 
innsiden. Journalister som har et tilfeldig 
forhold til tilsvarsretten og PR-rådgivere 
som konstruerer og serverer de samme 
historiene til lett påvirkelige skribenter i 
det ganske land bør også føle seg truffet 
her. 

Når det kommer til stykket, viser all 
informasjonen som er kommet frem at vi 
dessverre ble kastet inn i denne ødeleg-
gende disputten av en desillusjonert 
helseleder som hadde en egen agenda og 
ikke kjente sin plass i beslutningskjeden, 
godt hjulpet av krefter som aldri ville 
godta et resultat annet enn Storbakken i 
Kristiansund. Vi ser at vedtaket om 
plassering på Hjelset er godt begrunnet 
og prosessen står seg mot påstandene om 
uredelig spill. Derfor må vi legge 
stridigheter til side for å gjennomføre 
prosjektet for alle som ønsker Norges 
beste sykehus i Nordmøre og Romsdal.

(Dette innlegget ble først publisert på 
Rbnett tidligere denne uka)
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