
Dagen etter at Espen Remme måtte forlate Helse Møre og Romsdal ga Aurdal følgende 
kommentar til Sunnmørsposten:


– Jeg er bekymret for veien videre. Grunnen til at økonomien er pressa, er jo at de skal få 
råd til et nytt sykehus i Molde. Jeg er ikke imot dette sykehuset, men kanskje er det på 
tide å spørre om dette er rett tidspunkt. Jeg spør meg rett og slett om det er mulig slik 
økonomien er nå, sier Aurdal.


Hun viser også til at man var tydelig på at man måtte ha opparbeidet en bærekraftig 
økonomi da vedtaket om fellessykehus ble gjort.


– Jeg er bekymret for pasienttilbudet. Det er flere ganger slått fast at Ålesund skal være 
det mest differensierte sykehuset i Helse Møre og Romsdal. Blir det ikke det, vil enda mer 



gå til St. Olavs hospital i Trondheim. For eksempel har avdelingen for barn som er født for 
tidlig, flere ganger vært i faresonen, sier Aurdal.


Hun mener det i denne saken er bare en syndebukk; regjeringen og helse- og 
omsorgsminister Bent Høie.


– Det er greit å sette seg økonomiske mål, men man må se at det er mulig, sier Aurdal.


Ryddegutt 

Ordfører Jørgen Amdam i Volda er klar på hva som han mener nå har skjedd.


– Helse Møre og Romsdal er satt under administrasjon av Helse Midt-Norge, og Nils 
Kvernmo er satt på som ryddegutt, sier Amdam.


Tegn på kaos 

Ordfører Kjell Neergaard i Kristiansund tolker Aurdals utspill om å åpne for en utsettelse 
av fellessykehuset, som et tegn på kaoset som nå er i Helse Møre og Romsdal.


– Hadde jeg vært ordfører i Ålesund, ville jeg reagert på samme måte, sier Neergaard.


Han synes det er litt merkelig at Ålesund ikke har reagert tidligere.


– Kanskje de har tenkt at disse innsparingene ikke angår dem, men nå kommer 
reaksjonene, sier Neergaard.


Også han er opptatt av økonomien.


– Jeg har gjentatte ganger fått høre at fellessykehuset er en del av løsningen. Det skjønner 
jeg fortsatt ikke, så det må noen forklare meg. Jeg tror ikke tilbudet blir like bra som det vi 
har nå med et fellessykehus. Da er alternativet et fullverdig akuttsykehus i Kristiansund og 
enten renovering eller å bygge nytt i Molde, sier Neergaard.


