
Brevet kom på bordet onsdag, samme dag som styret skal behandle forprosjektet for 
fellessykehuset. Helse Midt-Norge skal på bakgrunn av Helse Møre og Romsdals 
anbefaling fatte det som i praksis vil være et utbyggingsvedtak for sykehuset til 4,3 
milliarder kroner.

«Dersom styret i HMR vedtar både budsjettet og forprosjektet for SNR slik styresakene er 
sendt ut, vil det nok ikke være mange andre utenom styret som tror dette er mulig», skriver 
Ålesund Ap.
Det blir her vist til de store sparekravene som er pålagt helseforetaket for å få råd til å 
finansiere sykehuset.

Skremmende
«Det er laga ei bekymringsfull bærekraftanalyse inn mot SNR. Fundamentet for realisering 
er årets merforbruk på 118 millioner. Omstillingsbehovet for 2018 er på 214 mill, summene 
videre inn i planperioden er tilsvarende skremmende», mener lokallaget.



«Forprosjektet for SNR tar ikke dette innover seg. Et realistisk SNR er et SNR som både 
nedjusteres i forhold til reelle pasienter, befolkning og økonomisk bærekraft», heter det i 
brevet som er undertegnet av Svein-Rune Johannesen, leder i Ålesund Arbeiderparti.
Han får full støtte av Ivar Østrem, leder for Fagforbundet ved sykehusene Ålesund og 
Volda og styremedlem i Helse Midt-Norge.
- Dersom styret anbefaler en utbygging uten å ta hensyn til forutsetningene i 
bærekraftanalysen, vil det være som å gå inn i framtida med bind for øynene, sier Østrem 
til TK.

Drømmescenario
Styreleder Stein Kinserdal viser til at styret skal behandle saken senere onsdag, men 
mener Ålesund Ap tar feil. Han sier at man vil ta brevet med som et av flere innspill til 
høringsprosessen med utviklingsplanen.
- De ber dere vedta en nedjustert SNR?
- Det tror jeg for egen del at vi ikke kommer til å gjøre.
- De kaller det en drømmescenario, hva tenker du om det?
- Jeg tenker det er helt i tråd med det scenariet som er ministerens vedtak og som vi 
gjennom år har utredet er behovet. Jeg oppfatter nå at vi må komme i mål med SNR, og 
så må vi løse Ålesunds utfordringer i tillegg. Å begynne å saldere i mellom dem tror jeg vil 
føre til at det ikke blir bra noe sted.
Konfrontert med frykten for at tiltak i Ålesund blir skjøvet ut i tid, svarer Kinserdal:
- Hvis ikke foretaket klarer å realisere SNR, så er også mulighetene for å få kanalisert 
midler inn i sydfylket vanskelig. Jeg mener SNR er en del av løsningen, og jeg tro at å 
skifte strategi nå, vil være helt galt. Denne konstruksjonen med at det er en motsetning 
mellom et godt SNR og et godt sykehus i Ålesund, den kjøper jeg ikke.


