Etter to måneder i uvisse og det de selv kaller en skinnprosess, tar de bladet fra munnen.
– Helt siden beskjeden kom om at Aure rehabiliteringssenter kunne bli lagt ned, har vi fulgt
spillereglene og prøvd å jobbe internt. Men «løypemeldingen» fra klinikksjef Jorun Bøyum 21.
februar om at Mork behandlingssenter skulle bestå, mens Aure skulle legges ned, var dråpen som
fikk begeret til å flyte over, sier Adrian Knutsen, som er tillitsvalgt i Norsk fysioterapeutforbund.
Skinnprosess
De fire tillitsvalgte mener det hele hittil har vært en skinnprosess der begrunnelser og argumenter
hele tiden har skiftet.
– Først ble vi informert om at det skulle spares 10 millioner kroner og at 33 senger skulle legges
ned. Deretter var beskjeden at vi skulle glemme antall senger og heller fokusere på at vi skal spare
10 millioner kroner. Etter ei stund skiftet begrunnelsen enda en gang.
Nå skulle vi se bort fra innsparinger på 10 millioner, men fokusere på utviklingen i faget. Men dette
ble også endret. Gjeldende begrunnelse er at det må komme en endring uansett, sier tillitsvalgt
Hilde Leenen i Norsk Sykepleierforbund.

Snudd på hodet
De tillitsvalgte ved Aure rehabiliteringssenter reagerer også sterkt på den måten prosessen har
vært lagt opp på.
– Den første uka i januar ble det oppnevnt ei arbeidsgruppe der samtlige var fra Ålesund. De fikk
en frist til 1. februar og ingen får komme med innspill. 4. februar foreligger fagrapporten der man
konkluderer med at all rehabilitering innen spesialisthelsetjenesten i Møre og Romsdal bør foregå
ved Ålesund sjukehus. Først nå blir styringsgruppa klar. Det normale er at den oppnevnes først slik
at mandat og myndighet blir avklart før arbeidsgruppa starter på sin jobb. Her ble det altså snudd
på hodet, sier tillitsvalgt Hanne Hagen i Fellesorganisasjonen som er fagforeningen for sosial- og
helsearbeidere med høyere utdanning.
Har konkludert?
21. februar opplyser klinikksjef Jorun Bøyum at Aure skal legges ned, men at Mork skal bestå.
– Denne meldingen kommer ikke etter råd fra den oppnevnte styringsgruppa. I stedet for å vente
på at den har hatt sitt siste møte, som er berammet til 8. mars, virker det som om hun allerede har
konkludert. Dette skjer altså over en måned før styremøtet 27. mars som skal avgjøre saken, sier
tillitsvalgt Hanne Neshaug i Fagforbundet.
Samme mål
De fire tillitsvalgte ved Aure rehabiliteringssenter mener at argumentasjon og begrunnelse har
endret seg, men at målet virker å ha vært det samme hele tiden.
– Aure skal legges ned, uansett. Det er vår opplevelse av det som har skjedd. Er agendaen
egentlig å styrke Ålesund, spør de fire.
De mener prosessen er lite troverdig og at måten det er gjort på, gir muligheter for spill og skjulte
agendaer.
– En slik prosess er ikke Helse-Norge verdig. Hvis de slipper unna med dette, kommer det til å skje
igjen. Dette må vi derfor si fra om, uansett hvordan det går med oss, sier de fire.
Beklagelig
- Vi skjønner at dette er en vanskelig situasjon for de ansatte på Aure, og det er beklagelig at de
ikke har tillit til prosessen. For meg er det viktig å understreke at det som pågår nå en full
gjennomgang av rehabiliteringsfeltet i Helse Møre og Romsdal, og driftsmodellen både ved Mork
og Ålesund sjukehus skal utgreies i det videre arbeidet, skriver seksjonsleder Jorun Bøyum i en
epost til Tidens Krav.
Videre heter det i samme epost:
- På bakgrunn av ROS-analysen så vi at det ikke var mulig å følge arbeidsgruppens forslag om å
legge all spesialisert rehabilitering inn i Ålesund sjukehus, og at de store endringene på
rehabiliteringsfeltet må gjøres trinnvis. Så fram mot styremøtet i mars, har vi i klinikkledelsen altså
valgt å se først på Aure, som har en annen pasientsammensetning med rehabiliteringsbehov som
vi mener vi kan finne andre gode og trygge løsninger for. Det er dette vi jobber med nå, og jeg vil
understreke at dette fortsatt bare er et forslag og at det er ingenting som er avgjort ennå, skriver
Bøyum.

