
Da Ålesund sjukehus prøvde å ta varamannsplassen til Kristiansund sjukehus 
i tillegg til en styreplass, endte fylkets største sykehus helt uten 
styrerepresentasjon i Helse Møre og Romsdal.

Det er klart etter valgene av ansattrepresentanter til styret i helseforetaket, der kristiansundere og 
moldensere oppsiktsvekkende nok har gått sammen om å sende ålesunderne helt ut av styret.

Fire deler tre plasser

De fire sykehusene i Ålesund, Molde, Kristiansund og Volda har i dag tre seter på deling i styret. 
Det har her vært en uskreven regel at sykehusene går ut av styret på skift, der den som avstår fast 
plass får første varamannsplass.

I praksis har dette vært løst ved at det leveres kun en valgliste som er felles for alle fire sykehus, 
der det er enighet mellom sykehus og fagforbund om rekkefølgen på de fire første plassene. 
Regelen er videre at legeforeningen, sykepleierforbundet og Fagforbundet skal være representert 
på de tre første plassene.

Foran årets styrevalg brøt imidlertid Ålesund sjukehus den uskrevne regelen om 
varamannsplassen ved å gjøre krav både på tredje, fjerde- og femteplassen på felleslisten, etter 
Anette Lekve (NSF) fra Volda og Jan Arve Antonsen (Fagforbundet) fra Molde. Det provoserte 
ansatte i Kristiansund til å stille egen utbryterliste med øre-nese-hals-legen Mikal Gjellan på topp.

Fikk 901 stemmer

Det er ulike versjoner av om ålesunderne var kjent med listen før den ble levert. Det som er klart, 
er at listen ble levert etter felleslisten og forholdsvis tett opp mot fristen. Det er også hevet over tvil 
om at det deretter ble mobilisert for Gjellan både i Kristiansund og Molde.

Resultatet ble at kristiansunderen fikk hele 901 stemmer og tok andreplassen i styrevalget, som 
skjer som forholdstallsvalg. Ålesunderne sørget for nok stemmer til å få valgt inn voldingen og 
moldenseren fra felleslisten, men ironisk nok ikke sin egen representant, som ble skjøvet ned til 
varamannsplass.

Det hører med til historien at utbryterlisten stiller med egne vararepresentanter, slik at Ålesund 
sjukehus heller ikke vil rykke opp om Gjellan skulle være forhindret fra å møte i styret.



Demokrati

Etter det TK forstår skal «kuppet» ha vakt til dels sterke reaksjoner i Ålesund. Gjellan selv sier:

- Bakgrunnen var at de ansatte i Kristiansund og Molde ikke var fornøyd med den geografiske 
fordelingen. At man da stiller med en annen liste ser jeg som uproblematisk. Det er slik demokratiet 
fungerer.

 Moldensernes mobilisering for en kristiansunder ses av mange i sammenheng med at styret de 
neste årene går inn i en prosess med en ny utviklingsplan, som blant annet vil innebære en 
fordeling av funksjoner mellom sykehusene i fylket. Den tøffeste kampen er ventet å stå mellom 
Ålesund sjukehus og det planlagte fellessjukehuset på Hjelset.  Kristiansunderne på sin side har et 
mål om å sikre et best mulig pasienttilbud i nordfylket, og da særlig en framtidig barneavdeling. Her 
har motkreftene befunnet seg ved Ålesund sjukehus.

- Ser vi en ny allianse mellom Kristiansund og Molde her, Gjellan?

- Nå skal man ikke trekke dette for langt, men det er ofte slik i dette systemet at de største 
sykehusene ønsker å markere seg i slike prosesser, og at det kan være en grunn til at ansatte i 
Molde har valgt å støtte opp om meg. Vi har en felles interesse i et sykehustilbud med mest mulig 
kvalitet i nordfylket, som for eksempel en barnesengepost. Slik sett kan man kanskje kalle det en 
slags allianse.

For alle ansatte

- Hva blir den tøffeste oppgaven for styret, slik du ser det?

- Det blir å få med alle ansatte i å støtte opp om prosessene i foretaket. Jeg ser meg som 
representant for alle ansatte i hele foretaket og skal forsøke å ivareta den oppgaven så godt jeg 
klarer. Jeg ønsker ikke å fyre opp under fogderistriden, svarer Gjellan.

Det er ikke første gang man benytter seg av en utbryterliste i fylket. I 2013 opplevde de ansatte i 
Helse Møre og Romsdal det slik at trønderne dikterte listen til de fire styreplassene i Helse Midt-
Norge.

Situasjonen var da at trønderflertallet i styret nylig hadde sikret flertall for en ny 
inntektsfordelingsmodell som de ansatte mente underfinansierte Helse Møre og Romsdal. Bare to 
timer før leveringsfristen leverte møringene en utbryterliste som overrumplet trønderne fullstendig.

Felleslisten for alle foretakene inneholdt da to kandidater fra Møre og Romsdal, men takket være 
mobilisering for utbryterlisten greide de ansatte her i fylket å ta ytterligere en plass – og slik sikre 
seg tre av fire plasser. Utbryterlisten var den gang representert ved Volda-legen Rune Heggedal i 
styret. 


