


Styret i helseforetaket var ikke i tvil om at det var rett - og svært velkomment - å ta imot 
gaven på 70 millioner kroner fra Gassror til fellessjukehuset.

Gaven skal som kjent gå til medisinsk-teknisk utstyr, samt å utvide intensiv, diagnostikk og 
mikrobiologi med til sammen 600 kvadratmeter fordelt på tre etasjer i nordøstre fløy av 
sjukehuset. Punktet om utvidet areal har møtt kritikk fra Ålesund Høyre i Sunnmørsposten 
torsdag. På styrets bord lå dessuten et brev fra Ivar Østrem og Ove Økland som også er 
kritiske til gaven.



Gaven kommer alle til gode
Bakke innledet styresaken slik:

- Jeg blir veldig glad for alle gaver som kommer til foretaket. Jeg ser det slik at en gave til 
én lokasjon kommer alle sjukehusa til gode. I fjor fikk vi en fantastisk gave som dekket 
PET-skanner i Ålesund, der første pasient etter planen blir undersøkt i løpet av året. Og nå 
har vi fått gave fra Gassror til medisinsk-teknisk utstyr og utvidelse av areal.

Han gikk deretter gjennom hvorfor og hvordan utvidelsene skal skje for de nevnte 
seksjonene. Hans konklusjon er at gavens formål er helt i pakt med vedtatte funksjoner og 
kapasitet, og at juristen ikke ser noen hinder for å ta imot den.

Full støtte fra styret
Nestleder Lodve Solholm peker på at gaven vil gi et bedre tilbud til hele fylket. Og:

- Begge gavene vi har fått – både Pet og den fra Gassror – gjør at vi bare skal bukke og 
takke, når det er juridisk holdbart. Og ingen er tjent med å sette sjukehusa opp mot 
hverandre.

Flere andre understreket det samme, at gaven er til beste for hele foretaket.

Bjarne Storset, kommuneoverlege i Tingvoll, pekte i tillegg på at gaven gir mer fleksibilitet, 
er i pakt med konseptet og dessuten betjener primærhelsetjenesten som i dag opplever 
flaskehals på radiologi.

- Når det gjelder mikrobiologen, vet vi ikke når neste pandemi kommer. Da er det viktig at 
vi er rustet for større kapasitet.

Toril Forbord sa, til kritikken om at økt areal kan gi dyrere drift: - Større areal trenger ikke 
bety dyrere drift. Det kan heller gi mer effektiv behandling som reduserer driftskostnadene.

Helt fantastisk
Gerd Marit Langøy fra Molde støttet alle innspill, og la til: - Jeg støtter vedtaket helhjertet, 
dette er en fantastisk gave.

- Det er klart vi er glad for denne gaven. Det er fantastisk, sa også Sigurd Torvik Heian, 
ansattvalgt og overlege i Molde.

Han pekte på at fellessjukehuset har kuttet nettoareal i to runder for å spare penger: en 
gang 1000 kvadrat, neste gang 1500 kvadrat.

- Vi står igjen med et bra bygg tross disse reduksjonene. Men det er ikke til å stikke under 
en stol at de har hatt følger for fleksibiliteten og for nærhet til en del klinisk personell. 
Det har igjen betydning for kvalitet i pasientbehandlinga, sa han. Og:



- Det påbygget vi får med denne gaven, er utvilsomt nyttig. Det gir økt fleksibilitet, fordeler 
i drifta, og ikke minst bedre kvalitet i pasientbehandlinga. Det er ingen tvil om at vi må 
takke ja.

Trenger ikke mer SNR-bråk
Begge ansattrepresentantene fra Sunnmøre, Anette Lekve og Hilde Furnes Johannessen, 
støttet også fullt opp om vedtaket, Johansen etter å ha fått forsikring om at helseforetaket 
har "hånda på rattet" for gaven.

Johannessen la til: - Vi trenger ikke mer bråk rundt bygginga av SNR nå.

Paula Næss Skår sa seg "kjempeglad" for gaven på vegne av brukerne. Og styreleder 
Ingve Theodorsen avsluttet med å si at styret er "veldig takknemlige til Gassror for denne 
gava".


