Hamza Nahoui er hovedtillitsvalgt i Yngre legers forening ved Kristiansund sykehus
– Hva tenker dine medlemmer om denne milepælen
– Medlemmene i Yngre legers forening er positive til at det nærmer seg bygging av nytt
sjukehus for Nordmøre og Romsdal. Det er absolutt på tide. Dette var en kon ikt tidligere,
men jeg tror alle våre medlemmer har lagt den bak seg og ser framover
Han viser til at fødesaken gjennom årene har opprørt innbyggere og ansatte. – Men
holdningen de siste årene har vært at yngre leger gleder seg til å begynne å jobbe på et
nytt sjukehus med større fagmiljø, ere funksjoner og ere kolleger
Nahoui mener problemene med rekruttering som særlig har rammet mindre avdelinger i
Molde og Kristiansund, har skyldtes stadige utsettelser
– Dette har blant annet rammet føden, kirurgi og radiologi, og også begynt å merkes i
rekruttering til medisinske fag. Skal man jobbe i Kristiansund eller Molde som yngre lege,
er man avhengig av et rekrutteringssterkt sjukehus. Det er vanskelig å se for seg uten at
man kan lokke med et framtidig stort og funksjonelt sjukehus. Utsettelsene de siste åra har
ikke vært noen solskinnshistorie å fortelle yngre leger når vi lyser ut stillinger her, sier han
– Derfor er holdningen til nytt sjukehus blant yngre leger absolutt positiv. Man må
overhode ikke tro at byggestart på Hjelset er en svart dag for yngre leger, slik det kan
oppleves ellers på Nordmøre. Yngre leger ser mot framtida. Det er yngre leger som skal
jobbe i det nye sjukehuset, ikke de som går av med i pensjon når sjukehuset er ferdig
– Hvor fornøyde er dine medlemmer med planlagt innhold i fellessjukehuset
– Vi er fornøyd med innholdet for medisinske og kirurgiske fag. Generelt ønsker vi est
mulig funksjoner. Men vi ønsker at fag som har blitt nedprioritert, kan løftes. F eks har
kreftfaget vært litt neglisjert. Det er planlagt kreftpoliklinikk, og noen onkologer skal jobbe
der. Men det er ikke planlagt egen kreftavdeling. Foreløpig plan er at kreftpasienter skal
ligge rundt på sjukehuset avhengig av krefttype. Vi ønsker at kreftfaget får mer plass. Det
samme gjelder barnetilbudet, der jeg har forstått det skal være barnesenger, men ikke
egen barneavdeling. Så det er absolutt potensial for forbedring

Det største skrittet mot realisering av nytt akuttsjukehu
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Tor Rune Aarø er hovedtillitsvalgt i Norsk Sykepleierforbund på Molde sjukehus

– Hva tenker dine medlemmer om denne milepælen
– Alle ser at dette er enda et skritt mot realisering av nytt akuttsjukehus for Nordmøre og
Romsdal, det største så langt. Så er det viktig å si at grunnsteinen ikke bare er for
akuttsjukehuset, men for et vedtatt konsept med felles akuttsjukehus på Hjelset og et bredt
poliklinisk og dagtilbud i Kristiansund, inklusiv dagkirurgi, understreker Aarø
– Mine medlemmer i Molde uttrykker glede over at grunnsteinen endelig legges ned. Det
skjer etter en strabasiøs ferd helt fra 2012 da helseminister Jonas Gahr Støre i den
rødgrønne regjeringa vedtok fellessjukehus for Nordmøre og Romsdal. Samtidig har vi
respekt for at kolleger i Kristiansund ikke opplever denne begivenheten som en glede
– Etter mange skuffelser har noen tvilt på om det blir nytt sjukehus. Hvordan ser
dine medlemmer på det nå
– Når vi ser den framdrifta prosjektet har hatt siden nyttår, er folk blitt mer positive. De
opplever endelige at det skjer noe, og ser det også på bakken. Når statsministeren legger
ned grunnstein for et nytt sjukehus, er det et viktig signal og enda et statement om at
sjukehuset blir noe av
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– Hvor fornøyd er dine medlemmer med planlagt innhold i fellessjukehuset

– Vi forholder oss til vedtakene i idéfaserapporten og ser at vi får et robust akuttsjukehus.
Men det er ingen ulempe om det blir en faglig styrking og ytterligere bredde i tilbudene i
årene framover. Det vil styrke robustheten og evnen til å rekruttere

Dette har vi ventet på
Kjersti Ødegård er hovedtillitsvalgt i Yngre legers forening (YLF) på Molde sjukehus.

– Hva tenker dine medlemmer om denne milepælen
– Det er viktig for helsetjenesten i Møre og Romsdal at byggingen av SNR kommer i gang.
Dette har vi ventet på
– Etter mange skuffelser har noen tvilt på om det blir nytt sjukehus. Hvordan ser
dine medlemmer på dette nå
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– Det er en viss grad av optimisme, men fremdeles lenge igjen til sykehuset står ferdig.
Mange av våre medlemmer er tidlig i spesialiseringsforløpet, og samtidig i
etableringsfasen. Et mer forutsigbart langtidsperspektiv vil være gunstig for YLF sine
medlemmer

– Hvor fornøyde er dine medlemmer med planlagt innhold i fellessjukehuset
– Vi er fortsatt spente på om sykehuset vil inneholde alle funksjoner som er nødvendig for
å være et moderne akuttsykehus. Dette krever kontinuerlig arbeid med rekruttering og
utvikling av fagmiljøene. Legeforeningen er bekymret for at vi skal få de samme
utfordringer som ved andre nye sykehusbygg, at arealet blir for lite. Det gjelder både
pasientene, med korridorplasser på sengepost, og vår mulighet for å overholde
tariffavtaler, f eks med hvilerom på vakt. Når det er sagt ser vi frem til å samle fagmiljøene
fra Kristiansund og Molde og til å jobbe i nye og oppdaterte lokaler

Det er ulike meninge
Kari-Anne Thygesen er hovedtillitsvalgt i Norske Sykepleierforbund på Kristiansund
sykehus.

– Hva tenker dine medlemmer om denne milepælen

?


.


?


r


.


– Vi hadde nettopp tillitsvalgmøte der jeg spurte om dette. De tenker ikke så mye over det,
sa de. De vet at grunnsteinen skal legges ned, men kjenner ikke noe særlig engasjement
for det

– I hvilken grad er det ulike meninger
– Det er litt ulike meninger. Noen begynner å tenke på hva de vil jobbe med i
fellessjukehuset og hvor de da vil bo. Mens andre veldig gjerne vil fortsette å jobbe i
Kristiansund
– Hvor fornøyde er dine medlemmer med planlagt innhold i fellessjukehuset
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– Det viktigste for mine medlemmer er hva som blir igjen i SNR Kristiansund. Men noen
har lyst til å jobbe i akuttfunksjoner. Disse vil jo være på Hjelset, så de tenker på løsninger
for dette

