


Arbeidsgruppen, der fem av fem kommer fra Ålesund, har konkludert med å legge ned alle 
plassene nord for Romsdalsfjorden og flytte seks av sengene i Aure til avdelingen ved 
Ålesund sjukehus.

– Det er da ingen overraskelse at det er nettopp denne avdelingen som kommer styrket ut 
fra denne rapporten, bemerker Høyres ordførerkandidat i Aure, Henning Torset, i et brev til 
styret i Helse Møre og Romsdal.



– Rapporten sier ikke noe om andre løsninger enn oppbygging av sengeposten på FYR 
(avdelingen i Ålesund red.anm.) som «helt tilfeldig» sammenfaller med bestillingen fra 
fagdirektøren, skriver han sarkastisk videre.

Aure-ordfører Ingunn Golmen er ikke mindre oppgitt over prosessen.

– Styringsgruppen for prosjektet ble oppnevnt etter at arbeidsgruppen var ferdig. Jeg vil si 
at det er meget besynderlig og i alle fall på grensen til uforsvarlig saksbehandling. Man har 
jo en styringsgruppe for at man skal være med å definere hva som skal utredes, og så skal 
man se på besvarelsen om den stemmer med det man har besluttet. Her kommer 
besvarelsen først, og så skal man vurdere etterpå om den har truffet. Dette faller på sin 
egen urimelighet, mener Golmen.

Konstituert klinikksjef for medisin i Helse Møre og Romsdal, Jorun Bøyum, tar selvkritikk.

– Jeg kan forstå den kritikken. Vi kunne nok helt sikkert tatt med representanter fra Aure 
og Mork i arbeidsgruppen. Samtidig er de som sitter i denne gruppen fagpersoner, og jeg 
har tillit til at dette er dyktige fagfolk, sier Bøyum.

Hun deltok torsdag på et ROS-analysemøte for å vurdere risikoen knyttet til de foreslåtte 
omorganiseringene. På spørsmål om hvorfor sammensetning ble slik, svarer hun:

– Det går så fort. Det er veldig mye som kunne vært gjort på en annen måte, men nå går 
det veldig fort på grunn av den situasjonen vi er i. Vi prøver å gjøre det på en best mulig 
måte med å involvere slik vi gjør i dag, men det er absolutt ikke oppskriften på hvordan jeg 
ville gjort det, sier Bøyum.

– Men hvor lang tid tar det egentlig å ta en telefon til Aure og Mork?

– Jeg kan bare si at det burde vært gjort. Ikke fordi jeg ikke har tiltro til de som sitter i 
gruppen, men fordi det kanskje kunne gitt en bedre prosess.

– Dette blir jo fort oppfattet slik at her sitter det folk og meler sin egen kake?

– Det tenker ikke jeg. Jeg har tillit til en gruppe som kjenner dagens tilbud og fordeling av 
dagens pasienter. Det er veldig dyktige fagfolk i forhold til nasjonale føringer, sier Bøyum.

ROS-analysen fortsetter utover torsdagen. Før lunsj hadde man rukket å vurdere risikoen 
knyttet til den foreslåtte samlingen i Ålesund.

– Det er ganske rødt alt sammen foreløpig. Ved at man samler alt på Sunnmøre er det 
også en risiko for at det blir en veldig ulikhet i tilbudene, påpeker Golmen.

– Når det blir så mye færre plasser enn i dag, så er det klart at nåløyet blir mye trangere. 
For dem som bor lengst unna vil det i tillegg oppleves som en større utfordring med 
reising, sier hun.


