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Fagmiljøet i Kristian-
sund er i bevegelse.
De vil ikke stå igjen
på perrongen når
toget går.
ØYSTEIN BJERKELAND
oystein.bjerkeland@r-b.no

KRISTIANSUND: Ledere og tillits-
valgte ved sjukehuset i Kristian-
sund møtte onsdag morgen
toppsjefene i Helse Midt-Norge
og Helse Møre og Romsdal. I et
dialogmøte regissert av det
lokale helseforetaket, fikk de
luftet frustrasjon og satt ord på
hva de tenker.

– Bra møte. – Vi hadde et bra
møte med egen direktør og
direktør i HelseMidt-Norge, sier
klinikksjef for kirurgisk avde-
ling i Kristiansund, Hans Chris-
tian Ofstad, til Romsdals
Budstikke.
HelseMøre og Romsdal holder

jevnlig dialogmøtermed de sted-
lige lederne og tillitsvalgte ved
sjukehusa i fylket. Det planlagte
møtet i Kristiansund sammen-
falt med Helse Midt-Norges

årlige topplederkonferanse, som
i år var lagt til Kristiansund.
Derfor inviterte den lokale fore-
taksdirektøren med seg Helse
Midt-Norges direktør, Stein Slør-
dahl, på dialogmøtet.
Dette satte Ofstad pris på.

– Slørdahl lytter. – Det er
alltid greit å ha dialogmedHelse
Midt-Norge og ledelsen der. Vi i
Kristiansund mener vi har noe
uoppgjortmedHelseMidt-Norge
i forhold til prosessenmed steds-
valg av fellessjukehuset, men
Slørdahl er ikke den rette adres-
saten i den saka. Det er uansett
greit å få kommunisert direkte
med toppledelsen om hvor vi er
og hva vi vil, sier Ofstad.

– Opplever du at Slørdahl
lytter til dere?
– Ja, det gjør jeg. Jeg opplever

at han har en forståelse for
hvorfor vi reagerer og at han tar
med seg signalene videre. Så er
det ok å ha en direktør i Helse
Midt-Norge som er «nordmø-
ring».

– Var det ampert under
møtet?
– Nei, ikke ampert, men en

klar og tydelig meningsutveks-
ling.

Vil være med. Både styrele-
derne og direktørene i Helse
Møre og Romsdal ogHelseMidt-
Norge har understreket at de
ønsker å ha med fagmiljøet i
Kristiansund i den videre plan-
leggingen. Lenge har dette vist
seg vanskelig, på grunn av steile
fronter og voldsomme reak-
sjonermot detmange i Kristian-
sund opplevde som en svak og
kritikkverdig prosess rundt
tomtevalget.
Tirsdag åpnet prosjektkon-

toret på Hjelset hvor mye av
planleggingen av nysjukehuset
skal foregå. Der ble det feiret at
de endelig var i gang – prosjekt-
leder fra Kristiansund, Astrid
Johanne Brandshaug, var også
med på dette. Dagen etter
kommer det altså nye signal fra
fagmiljøet i Kristiansund om at
de ønsker å bidra i prosessen.
– Det er en viss bevegelse i

Kristiansund – det hører jeg fra
stadig flere. Vi vil være med i
prosessen, bekrefter Hans Chris-
tian Ofstad.

– Kjempeviktig. Trine
Sevaldsen, tillitsvalgt for sjuke-
pleierne ved Sjukehuset i Kristi-
ansund, skryter også av møtet

med foretaksdirektørene på
onsdag,men vil ikke gå nærmere
inn på hva de snakket om.
– Det er bestandig greit å ha

møtepunkter, uansett hvilket
nivå dette er på. At ledelsen
kommer og møter ansatte i hele
organisasjonen er kjempeviktig,
men jeg ønsker ikke å kommen-
tere innholdet i dette konkrete
møtet, sier Sevaldsen til Roms-
dals Budstikke.

Inn mot framtida. Sjøl om
fagmiljøet i Kristiansund er i
bevegelse, innrømmer Ofstad at
vegen videre ikke blir enkel.
– I Molde og Kristiansund har

vi forskjellige utgangspunkt og
dermed også ståsted i prosessen
nå. Kunststykket framover blir å
finne balansen, sier Ofstad.
Han er likevel klar på hva som

må til for å lykkes i fortsettelsen:
– Jeg mener det er viktig at

fagmiljøene er med i prosessen
med å planlegge et nytt fellessju-
kehus – det er en forutsetning
for å lykkes. Vimå samle fagmil-
jøene innmot framtida.

Vil være med
i prosessen
– En forutsetning for å lykkes med fellessjukehuset

Endring: – Det er en viss bevegelse i Kristiansund – det hører jeg fra stadig flere. Vi vil være med i prosessen, sier
klinikksjef for kirurgisk avdeling ved sjukehuset i Kristiansund, Hans Christian Ofstad. FOTO: ØYSTEIN BJERKELAND

Ei kvinne og to menn
har søkt prestestillinga
i Gjemnes og Øre. Spørs-
målet er - vil nypresten
bo i den flott beliggende
presteboligen?

MARIT HEIENE
marit.heiene@r-b.no

GJEMNES / MOLDE: Søkerlista til
stillinga som sokneprest i
Gjemnes og Øre sokn er nå
offentlig. To menn og ei
kvinne har søkt - den yngste 43
år, den eldste 64.
Ingen av dem bor i vår region:
Her er søkerne:
1. Svein Audun Hatlen (43)
Prest, Stavanger.
2. Arne J. Hobbel, (64) Faglit-
terær forfatter og teologi, Oslo.
3. Kristin Strand, (58) Sokne-
prest, Trysil.

Lokal tilknyting. Sjøl om
søkerne bor andre steder i
landet, har i hvert fall to av
dem lokal tilknytning. Svein
Audun Hatlen har vokst opp i
Molde, og Kristin Strand er
nordmøring.

Ingen boplikt lenger.
Dette er første utlysning i
Gjemnes etter at boplikten for
prester ble opphevet. Det betyr
at prester ikke er forpliktet til
å bo i presteboligen, der det
finnes en slik. Det betyr også
at ingen lenger har plikt til å
tilby egen prestebolig. Mange
sokn - inkludert Gjemnes og
Øre - har imidlertid fortsatt
egen prestebolig som et tilbud.
Generelt skal nå arbeidsgiver
bistå med å skaffe en bolig
etter prestens ønske.
- Vi er spent på om den som
blir ansatt i Gjemnes vil
benytte seg av presteboligen
påØre. Den ligger utrolig flott
til, i gåavstand fra kirka, men
et stykke unna Batnfjord
sentrum, sier Alice Elnes,
personalsjef i Møre bispe-
dømme.

2-4 søkere. Det er preste-
mangel i Norge, noe som
merkes spesielt godt i Nord-
Norge og også i Trøndelag.
- Hvor mange søkere pleier å
komme på utlyste stillinger i
Møre?
- Det pleier å ligge melllom to
og fire. Jeg syns vi er ganske
heldige med å få kvalifiserte
søkere. Vi har strevd noen
steder, men det har stort sett
løst seg. Ingen sokn står uten
prest, delvis takket være
vikarer, sier Elnes.
- Hva skjer med presteboligen i
Øre hvis den nye presten ikke vil
bo der?
- Den vurderinga er det
Opplysningsvesenets Fond
som gjør. Det er de som eier
presteboligen der. En del av
den nye ordningen er at
prester nå skal få boligen mer
tilpasset eget behov. Og det
kan jo være alt fra en mindre
leilighet til et større hus, sier
Elnes.

Tre vil bli
prest i
Gjemnes
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