





Sist uke var direktøren for Helse Møre og Romsdal, Espen Remme, invitert av ordfører 
Eva Vinje Aurdal til formannskapsmøtet i Ålesund. Der skulle Remme informere om det 
store arbeidet helseforetaket er i gang med; å lage planen som skal vise hvordan 
sjukehusa i dette fylket skal utvikles. Politikerne i Ålesund var selvsagt mest opptatt av hva 
som vil skje med byens sjukehus, både utvendig og innvendig.

Under denne orienteringen var det rådmann Astrid Eidsvik som, ifølge Sunnmørsposten, 
ville ha svar fra direktør Remme om hvilke ambisjoner helseforetaket har når det gjelder 
bygninger og utstyr ved Ålesund sjukehus.

Kjøpte ikke Remmes svar
Svarene Remme ga om at det har skjedd mye på Ålesund sjukehus de siste 20 åra, ble 
imøtegått av Eidsvik. "Eidsvik kjøpte ikke helt Remmes forsikringer om at det har skjedd så 
veldig mye på Ålesund sjukehus de siste årene", skriver Sunnmørsposten.
Vel, hvorfor er denne replikkvekslingen interessant? Svaret finner vi i rollene. Det var ingen 
politiker i Ålesund som markerte front mot Helse Møre og Romsdal, det var rådmannen 
som snaut tre år tidligere selv var direktør for Helse Møre og Romsdal.
Poenget er: Ansvaret for å legge fram planer som forteller hvordan Ålesund sjukehus skal 
tas vare på og utvikles, lå hos direktøren i helseforetak helt fra 2011. Hvem var direktør? 
Astrid Eidsvik.

Den faktiske historien
Den faktiske historien er følgende: I januar 2011 bestemte helseminister Anne-Grete 
Strøm-Erichsen at to helseforetak, Sunnmøre og Nordmøre og Romsdal, skulle slås 
sammen til ett. Navnet skulle være Helse Møre og Romsdal.

Det viktigste oppdraget
Den 8. juni 2011 holdt helseminister Strøm-Erichsen foretaksmøte, som er å sammenligne 
med generalforsamling i en bedrift. Der fikk Helse Midt-Norge en uttrykkelig oppgave: 
"Foretaksmøtet la til grunn at helse Midt-Norge på vanlig måte gir det nyopprettede Helse 
Møre og Romsdal oppdrag med å utarbeide en helhetlig plan for utviklingen av sjukehusa i 
det nye helseforetaket. Dette inkluderer samarbeid mellom sjukehusa, og deretter en 
utviklingsplan for bygningsmassen. De tas sikte på at en slik plan bør foreligge i løpet av et 
års tid", står det i protokollen fra foretaksmøtet Strøm-Erichsen holdt. )Å lage en plan for 
alle fire sjukehusa i fylket var den første, og viktigste, oppgaven den nye direktøren 
sommeren 2011 fikk. Astrid Eidsvik fikk direktørjobben.

Har ventet i over seks år
Hvordan kan det ha seg at vi nå nærmer oss jul i 2017, og en samlet plan for sjukehusa 
fortsatt ikke er ferdig? Planen skulle jo ta ett år å utarbeide, det vil si seinest høsten 2012.
Da Eidsvik var direktør, var planene for et nytt Molde sjukehus omstridt. Eidsvik bestemte 
at det ikke var overkommelig å lage en helhetlig utviklingsplan for Møre og Romsdal, men 
ville avgrense planen til Nordmøre og Romsdal. Dette var direktørens beslutning. Styret 
protesterte aldri.

10.000 timer på ett år
Helse Møre og Romsdal rigget en egen prosjektorgaisasjon for å arbeide med 
utviklingsplanen. Mediene skrev i 2013 at bare i 2012 brukte denne organisasjonen over 
10.000 timer på jobben. Hvem ble håndplukket av direktør til å lede arbeidet med 
utviklingsplanen? Espen Remme. Dagens direktør.



Det har aldri vært uenighet verken i styret i Helse Møre og Romsdal eller i styret i Helse 
Midt-Norge om at Ålesund er og skal være hovedsjukehuset i Møre og Romsdal. Ålesund 
har mange utmerkede fagmiljøer.

Viljen til å løfte fram Ålesund sjukehus vil de fleste huske da byggingen av ny 
barneavdeling kom i gang i 2009. Barneavdelinga sto egentlig på prioriteringslista bak nytt 
Molde sjukehus, men Helse Midt-Norges styreleder og daværende helseminister Bjarne 
Håkon Hanssen avtalte et plassbytte: Når Ålesund får barneavdelinga først, skal nytt 
sjukehus i Molde bygges. I juni 2011 åpnet Anne-Grete Strøm-Erichsen barneavdelinga, 
og uttalte: "Det er i alle fall den fineste barneavdelingen jeg har sett".

Spørsmålene som nå stilles fra rådmannen i Ålesund om hva som er tenkt med Ålesund 
sjukehus – og anklagene som ligger innbakt i spørsmålene – burde blitt adressert til den 
som var direktør i Helse Møre og Romsdal i 2011,2012, 2013 og det meste av 2014.

Så kan vi andre undres på hvorfor det fortsatt er så mye styr og uro mellom de ulike 
delene i Møre og Romsdal om fødetilbudet, om sengetall, om oppgaver som skal deles, 
styrkes eller kuttes ut. Ikke minst: Om mulighetene for samarbeid mellom sjukehusa. 
Hvorfor har ikke Helse Møre og Romsdal ennå, 6 år etter at de fikk et prioritert oppdrag, 
klart å legge fram en helhetlig plan for hvordan de vil ha sjukehusa i framtida? Denne 
problemstillingen berører ikke bevare Ålesund sjukehus, men like mye Volda sjukehus, 
Kristiansund sykehus og Molde sjukehus og pasientene.

"No lurer sunnmøringane på kva som skal skje med sjukehuset i Ålesund. All 
utviklingsaktivitet har vore retta mot det nye sjukehuset i Molde. No må ein ta Sunnmøre 
på alvor", sa Jakob Strand i styremøtet sist onsdag. Strand er brukernes talsperson inn i 
styret.

Brukerne kan spørre: Hvor var Jakob Strand i 2012, da utviklingsplanen for hele Møre og 
Romsdal skulle være ferdig? Svar: Strand satt som brukernes representant i styret for 
Helse Midt-Norge – de som hadde gitt Eidsvik og Helse Møre og Romsdal oppgaven med 
å lage planen for alle fire sjukehusa.

Rolleforståelse kan til tider være vanskelig.


