
Styret i Helse Møre og Romsdal gikk fredag for det foreslåtte konseptet for sykehusløsning i 
nordfylket. Det skjedde under godtatte forutsetninger som styret risikerer hefter ved dem til evig tid.

Nå vil det gå en søknad om milliardlån til departementet, som med all den politiske prestisje som er 
investert i dette prosjektet, vil komme på statsbudsjettet for 2018. Etter stortingsbehandling er 
prosjektet raskt ved point-of-no-return.

Da hjelper det ikke å understreke i vedtaket at «naudsynt omstilling i HMR før innflytting i SNR er 
avgjerande» når det har vist seg at slik omstilling er vanskelig å gjennomføre. Da blir den neste 
jobben for styret å kutte spesialisthelsetilbudet i Møre og Romsdal til noe nært det ugjenkjennelige.

Styret har godtatt å effektivisere for 600 millioner kroner fram mot 2021. Starten er ikke lovende – 
helseforetaket ligger an til å havne 66 millioner bak budsjett i 2016, og vi har ikke sett noe mer 
konkret oppskrift enn «kontinuerleg forbetring». Det gjør det ikke enklere at Stortinget har avvist å 
gjøre noe snarlig med akuttkirurgien i Volda, og man kan heller ikke kan legge ned Kristiansund 
sjukehus før tida. Et sted skal man jo også gjøre av pasientene. På toppen kommer latente 
stridigheter mellom sykehusene, der større strukturelle grep eller stillingskutt kan utløse uro som 
rammer inntektene.

I tillegg er ikke fellessykehuset man vil bruke inntil 4,3 milliarder kroner på, i seg selv økonomisk 
bærekraftig. Det betyr at prosjektet vil påføre helseforetaket høyere merkostnader enn 
effektiviseringsgevinst. Den elleville argumentasjonen for at man likevel bør bygge det, er at det vil 
være enda mindre bærekraftig å videreføre dagens drift (nullalternativet). Man satser altså på det 
angivelig minst ulønnsomme av to alternativer – uten å løse problemet!

Det finnes andre muligheter. Å gå rett på en utredning av ett stort sykehus for hele fylket kan være 
en bedre anvendelse av foretakets knappe ressurser. Å legge ned i Molde og heller utvide moderat 
i Ålesund og Kristiansund er et annet alternativ som aktualiseres av Møreaksen. En slik løsning er 
allerede spilt inn for flyplasstrukturen, men har aldri blitt utredet for sykehusene. Kristiansund kan 
åpenbart fratas sykehuset, men ikke Molde.


