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Innlegg
ÅGE AUSTHEIM
Hovedtillitsvalgt i Yngre legers 
forening, Kristiansund sjukehus

YLF-tillitsvalgt ved Molde 
sjukehus, Jørgen Andvig, 

prøver i et leserbrev om 
sykehussaken i fylkets aviser å 
«avklare enkelte misforståel-
ser». Reaksjonene på leser-
brevet hos ansatte ved Kristi-
ansund sjukehus viser motsatt 
e�ekt.

Andvig skriver at Astrid 
Eidsviks avgang «åpnet for en 
kaskade av konspirasjons-
teorier», og at fagdirektør Odd 
Veddeng «fulgte opp med å 
forsøke å sabotere styre-
behandlingen med beskyldnin-
ger om korrupsjon» fordi 
Eidsvik ble økonomisk presset. 
Faktum er at Eidsvik gikk av 
fordi hun ble presset av Helse 
Midt-Norge da hun skulle 
innstille på sykehustomt. 

Dette er dokumentert av 
o�entliggjorte e-poster, og 
advokat�rmaet Thommesen 
har på oppdrag fra helseforeta-
ket vurdert dette som et brudd 
på Helseforetakslovens 
paragraf 16. Fagdirektør 
Veddeng fremmet ikke be-
skyldninger om korrupsjon, 
men gjorde o�entligheten 
kjent med lovbruddet gjennom 
sitt notat. Han ga der en 
utdypende forklaring om 
Eidsviks avgang, nettopp slik 
Andvig etterlyser.

Som tillitsvalgt er jeg glad for 
at Eidsvik ikke takket ja til 
tilbudet fra styreleder/Helse 
Midt-Norge som framgår av 
o�entliggjorte e-poster. De 
antydet at hun kunne få bedre 
sluttavtale ved å bli sittende 
over nyttår og gå av med �ktiv 
begrunnelse om at hun var 
«sliten». Det etiske skjønnet 
hennes er nok atskillig bedre 
enn Helse Midt-Norges.

I motsetning til det Andvig 

skriver ville Astrid Eidsvik 
sluttføre tomtevalget. Som 
medlem i styringsgruppen til 
Utviklingsplanen så jeg hvor 
godt hun og Espen Remme 
ledet arbeidet som foretaks-
møtet hadde gitt dem. Vi 
trodde på en ryddig utred-
ningsprosess om den framti-
dige sykehusstrukturen i 
nordfylket og et vedtak ansatte 
kunne akseptere.

Styresak 55/2005 og Vikane-
svedtaket 24. mars 2010 om å 
legge ned akutt- og fødetilbu-
det ved Kristiansund sykehus 
for å bygge nytt sykehus i 
Molde, hadde ødelagt mye tillit 
og samarbeid. At legetillits-
valgte ved Molde sykehus 
aktivt støttet nedleggelses-
forslagene mot Kristiansund og 
i realiteten ville innføre 
fellessykehus bakveien, ble 
mottatt med stor sku�else i 
Kristiansund. Avtalen hadde 
hele tiden vært to fullverdige 
sykehus, men Helse Midt-
Norge aksepterte aldri dette og 
framprovoserte stadige 
omkamper for å få lagt ned 
sykehuset i Kristiansund. 
Derfor kom utredningen om 
fellessykehus og beslutningen i 
desember 2012.

Påstanden fra Andvig om at 
Eidsvik trodde at hun skulle 
avgjøre tomtesaken, viser at 
han ikke har den kjennskapen 
til saken han ønsker å gi 
inntrykk av, nemlig kunnskap 
«fra innsiden». Det ble gjen-
tatte ganger presisert i styrings-
gruppen at det var styret i 
Helse Midt-Norge som etter 
styrebehandlingen i lokalt 
helseforetak skulle innstille til 
foretaksmøtet i tomtespørs-
målet. Derfor måtte man også 
være lydhør for beskjeder 
ovenfra. En slik beskjed kom 
aldri. Helse Midt-Norge roste 
arbeidet og ga inntrykk av at 
man denne gangen ville ha en 
ryddig prosess.

Men så skjedde det som ikke 
skulle skje: Helseministerens 
lovstridige instruks til davæ-
rende styreleder Marthe Styve 
Holte i Helse Midt-Norge om å 
sparke direktør Trond M. 
Andersen, banet vei for Daniel 
Haga som konstituert direktør. 
Tillitsvalgte leger i Molde og 

Trøndelag �kk det som de ville. 
Med bakgrunn i et oppussings-
behov på 1 til 1,5 milliarder 
kroner ved Ålesund sjukehus, 
ble begrunnelsen for at 
nysykehuset skulle være et 
«klustersykehus», det vil si et 
funksjonsdelt sykehus nær-
mest mulig Ålesund, solgt inn i 

Sykehussaken fra innsiden, Andvig?

Man måtte være 
lydhør for beskjeder 
ovenfra. En slik beskjed 
kom aldri. Helse Midt-
Norge roste arbeidet og 
ga inntrykk av at man 
denne gangen ville ha 
en ryddig prosess.

Høyre tar
kampen
Høyre i Kristiansund fortjener ros for at de 
har stått så oppreist som de har gjort i 
sykehussaken. Mens det tidlig før jul var 
enkelte som ville ha dialog og fortsatt hadde 
tiltro til at deres egen statsråd ville fatte en 
beslutning til fordel for Nordmøre, har 
lokallaget etter å ha ristet av seg det største 
sjokket, kjørt en knallhard linje mot eget 
parti og egen statsråd. Kritikken har til tider 
vært så hard og tonen så rø� at man sann-
synligvis beveget seg helt på grensen av hva 
som var akseptabelt.

Flere i Kristiansund har valgt å melde seg 
ut av Høyre i protest mot sykehussaken. Det 
har også vært en intern diskusjon om man 
kollektivt skulle legge ned sine verv. Her har 
man landet på at det å forbli i Høyre ga �ere 
muligheter til påvirkning og større inn�y-
telse enn å melde seg ut. Det er en konklu-
sjon vi støtter. Nå kan Kristiansund Høyre 
fremme sine synspunkt i sykehussaken 
både i forbindelse med fylkesårsmøter og 
landsmøter. Slik beholder de en talerstol i 
det som for tiden er ett av landets to regje-
ringsparti.

Det er vel seks måneder igjen til kommu-
ne- og fylkestingsvalget. Sykehussaken vil 
helt sikkert påvirke valgresultatet både i 
Kristiansund og de øvrige kommunene på 
Nordmøre, i alle fall de som ligger nærmest 
regionsenteret. En meningsmåling tatt opp 
for Tidens Krav 6. februar ga Høyre en 
oppslutning på katastrofale 5,4 prosent i 
Kristiansund dersom det da hadde vært 
stortingsvalg. På hele Nordmøre var opp-
slutningen 8,4 prosent, også det et katastro-
falt resultat ved valg. Men så rakrygget som 
Høyre har stått lokalt i denne saken, er det 
beste de kan håpe på at det gir bedre uttel-
ling ved valget i september enn ved målin-
gen nå etter jul.

HØYRE: Tore Gujord i Kristiansund Høyre (til 
venstre) og fylkesleder Geir Ove Vegsund.
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Politireform
– Den nye politireformen fører 
vel til at vi som bor i Tingvoll 
mister lensmannskontoret og 
nærpoliti. Det er det mange 
som reagerer på i Tingvoll 
kommune. Rolf Birkestøl

Northug og flagget I
– Respektløst! I barndommen 
i Aure hadde vi �aggstang. Jeg 
er opplært til at det norske 
�agget ikke skal berøre 
bakken. Jeg har holdt �agget 
mage ganger når det ble heist 
opp, og tatt imot det når det 
ble �ret. Hva ser jeg i dag? 
Petter Northug kaster �agget 
fra seg på bakken etter at han 
er gått i mål!

Mary Helen Ødegård

Northug og flagget II
– Til idrettsfolka; �agget blir 
behandlet som ei «lerve» 
noen ganger. Vis respekt for 
�agget. G.H.

Folketall I
– Leser på RBnett at folketal-
let i Kristiansund synker. Jeg 
som er ung tør ikke å bosette 
meg i en by uten sykehus og 
stifte familie. Vet det er �ere 
som sier dette, så håper 
virkelig det blir rettssak mot 
staten.

Folketall II
– Smått er godt! Kommune-
barometeret – en rangering av 
kommunene etter hvor gode 
de er på å levere tjenester til 
folk – punkterer ettertrykkelig 
myten om at kommuner må 
bli større for å kunne levere 
«robuste tjenester». Blant de 
ti beste i barometeret varierer 
innbyggertallet fra 1.280 til 
6.600, med Høylandet (1.280 
innbyggere) som landets aller 
beste kommune på tjeneste-
levering.

Kjell Bjarne Dahl, Rødt

Venstre og Nordmøre
– Tror Venstre skal overlate til 
folk selv å avgjøre om partiet 
sku�er dem. Min spådom er 
at Venstres uforbeholdne 
støtte til helseministeren i 

sykehusprosessen sku�er 
Nordmøre.

Barneavdelingen I
– Kunne ikke TK vist hva som 
er kostnadene ved drift av 
Helse MR og besparelser ved å 
legge ned Barneavdelingen i 
helgene? Har en følelse av at 
det koster samfunnet mye å 
holde denne gjengen i 
aktivitet. Alle kostnader må 
på bordet med lønn, etterlønn 
pensjon, reise, diett m.m.

Barneavdelingen II
– Det er ingen skam å snu! 
Legg vekk felles sykehusplan 
omgående. La oss beholde 
Kristiansund sjukehus med 
barneavdeling, akuttavdeling 
og alle de andre avdelingene 
åpne – 365 dager i året. Dette 
har gått altfor langt! Vi kan 
ikke bli en landsdel hvor folk 
skal leve i frykt for å bli syke.

Barneavdelingen III
– Siste streif på pc for kvelden 
søndag. Den tragiske over-
skriften om et lite barns død 
går rett til hjertet. Leser 
videre og blir rasende over 
Dag Hårstads uttalelse om at 
folk nå må avstå fra spekula-
sjoner inntil det er klart hva 
som har skjedd. Samme hva 
som har skjedd, herr Hårstad, 
barneavdelingen var stengt. 
Det har vært tre markeringer i 
løpet av de siste 10–12 dagene, 
den siste på fredag. Og du vil 
at vi skal besinne oss. Deter 
tungt nok for de pårørende 
sier du, om de ikke skal 
oppleve en �om av spekula-
sjoner. Det er ikke vår jobb å 
�nne forklaringen på det 
tragiske som har skjedd, men 
vi vil kjempe for å få en slutt 
på helgestenging av barne-
avdelingen, og det snarest!  

Aase Nielsen

Språk
– Gikk på skolen den tid da 
rettskrivning og bruk av ord 
på rett plass ble ansett som 
viktig. Ser i dagens skrive-
måte at det meste er tillatt, 
spesielt en ting som jeg synes 
er rart, det er ordet fartstid. 
Sjekket med Store norske 
leksikon, der det står: (sitat) 
Fartstid! Den samlede tid en 
sjømann har vært påmønstret 
skip. Så når fartstid blir brukt 
om folk som har jobbet i alle 
mulige yrker, blir det helt feil i 
mine ører. Så pass på neste 
gang, Jostein Seljehaug.

Åse Marie Sørvik
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På trykk
Si din mening, men fatt deg i 
korthet. Tidens Krav forbehol-
der seg retten til å redigere og 
korte ned leserbrev. 
Anonyme angrep på identi-
�serbare personer eller 
virksomheter tillates ikke.
E-post: redaksjonen@tk.no
Post: Tidens Krav, Storgata 41, 
Boks 8, 6501 Kristiansund.

tk.no

Helt siden barneavdelingen i 
Kristiansund ble helge-

stengt, har vi snakket til deg. 
Foreldre har fortalt om angst, 
redsel og uro. Ansatte har fortalt 
om bekymring og maktesløshet. 
Advokater har stilt spørsmål om 
lovligheten. 

Fortellingene og historiene 
har vært mange. Og i helga 
skjedde det som ikke skal skje, et 

barn nådde ikke fram.
Det kan ikke settes prislapp på 

barns helse. Det samme gjelder 
angst, smerte og sorg.

Det er uverdig å snakke om pen-
ger, når det kjæreste du har, 
trenger helsehjelp. 

Fylket vårt er heller ikke egnet 
til denne typen eksperimenter. 
Vi bor i et fylke med �ord og �ell, 
og det er slett ikke bestandig at 

ferger og helikopter kommer seg 
fram. Når sekundene teller, kan 
det være forskjellen på liv og 
død.

Vi snakker om de mest sårbare 
blant oss.

Spørsmålet er: Hører du oss, 
Høie? Det er så taust.

Hører du oss, Høie?

Replikk
INGRID RANGØNES
Leder i Averøy Ap

Sykehussaken fra innsiden, Andvig?

styret for Helse Midt-Norge. 
Dette var utenfor mandatet til 
fellessykehusprosjektet og ikke 
utredet i sakspapirene, men 
vant tilslutning med påstander 
om økonomiske besparelser og 
synergier. Daniel Haga instru-
erte Astrid Eidsvik i tomteval-
get om dette den 27. november, 
utenfor foretaksmøtet og i strid 
med helseforetaksloven. Lokal 
styreleder Stein Kinserdal 
sviktet direktøren sin da det 
gjaldt som mest: I stedet for å 
påpeke at Helse Møre og 
Romsdal hadde fått tildelt 
eierskapet til sykehusutrednin-
gen i foretaksmøtet, skulle han 
«kna styrene sammen».

Den lokale foretaksledelsen 
som kjente saken best og 
fagdirektøren i Helse Midt-

Norge tilrådde Storbakken. 
Direktør Haga ville derimot ha 
vedtak om helseministerens 
foretrukne tomtevalg Hjelset. 
Den faglige prosessen hava-
rerte av politiske årsaker. 
Eidsviks tomtetilråding etter 
tre års utredningsarbeid nådde 
derfor aldri idéfaserapporten 
og styret.

Som Astrid Eidsvik uttalte til 
Sunnmørsposten i forbindelse 
med stortingshøringen, så var 
Hjelset i realiteten forhånds-
bestemt. Styrebehandlingen 
ble en formalitet og foretaks-
møtet ble framskyndet slik at 
man kunne sette fartsrekord 
gjennom tre forvaltningsnivåer 
på tre dager. To lovbrudd og en 
trikseargumentasjon om 
«klustersykehus» på tampen av 

beslutningsprosessen sikret 
styrevedtakene for Hjelset.

Organisasjonen Helse Møre 
og Romsdal er satt i en tillits-
krise internt og mot Helse 
Midt-Norge. Vi har ingen felles 
basis å gå videre på for å spare 
630 millioner kroner på 
driftsbudsjettet og kunne 
bygge et nytt sykehus. Et så 
krevende tomtevedtak må 
framkomme etter reelle og 
troverdige prosesser. Denne 
troverdigheten forsvant ved 
Astrid Eidsviks avgang, og det 
som har framkommet etterpå 
er så alvorlig at det må få 
konsekvenser for de ansvar-
lige. Det forhåndsbestemte og 
manipulerte tomtevedtaket vi 
�kk i desember må oppheves 
og en ny prosess startes. Noe 
annet vil ikke bli forstått.

SYKEHUSSAKEN: – Den daglige prosessen havarerte av politiske årsaker, skriver Åge Austheim. 
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