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Takker for tilbud om å komme med høringsuttalelse. Etter å ha hørt uttalelser fra repr. Bjørdal og Grimstad 
på NRK Møre og Romsdal er nok uttalelsen bortkastet energi. Grimstad har forøvrig motarbeidet 
Kristiansund sykehus og så og si kun henvist pasienter til Molde,ofte mot pasientens vilje. Jeg er en 70 år 
gammel dame fra Kristiansund som etter så og si hele mitt arbeidsliv har vært ansatt på Kristiansund 
sykehus.  Ble pensjonist i 2011 og da etter de siste 29 år som legesekretær ved føde/gynekologisk avd. 
Jeg deltok i 7 vekselvis sommerstengingen plus en som vikar som pensjonist og vet det meste om hva lang 
vei for fødende innebærer. Geografi og værforhold spiller en stor rolle i omsorgen av fødende og alvorlig 
syke mennesker. Noe dere ikke har tatt hensyn til i det heletatt. Jeg er oppvokst på Tustna og oppholder 
meg mye der fremdeles og har ingen problemer med å skjønne at her kommer liv til å gå tapt som kunne 
vært reddet når det nye sykehuset står ferdig. Scenario: Morkakeløsning en storm att med snø kave på 
Smøla for. eks. Det står da om minutter for barnets liv og mor kan blø ihjel. Ikke alltid at Høies helikopter 
kan ta av og pasienten må med 2 ferger og så lang kjøretur til Hjelset.
Når det gjelder tilbudet til barn for oss som bor på Nordmøre blir dette uakseptabelt. Uten barneleger på 
vakt på Hjelset og  3 ferger plus lang kjøretid fra f. eks Smøla ved alvorlig sykt barn,sier det seg selv hvor 
fatalt dette kan ende. Etter et langt "sykehusliv" har jeg ofte opplevd at helikopter ikke kan lette. Hva syns 
dere om å gi våre små et så dårlig tilbud?

3 timers regelen ved hjerneslag kan vi bare glemme og i beste fall ende opp som pleietrengende med lang 
rehabilitering. Det blir ikke billig og medfører store plager for pasienten.

KONKLUSJON:
På grunn av at noen få kom med forslaget om felles sykehus, skal befolkningen særlig på ytre Nordmøre 
lide for dette. Vi går en usikker fremtid i møte. Vi har ikke blitt spurt hva vi ønsker og ikke hatt anledning 
ved en folkeavstemning å få si hva vi ønsker. En folkeavstemning både i Romsdal og på Nordmøre ville 
vist: et sykehus i hver by og bynært for begge. DET ER INGEN SKAM Å SNU. Behold de sykehusene vi 
har med de tilbudene vi nå har og med en rettferdig funksjonsfordeling. Dere sparer penger og 
befolkningen får et tilbud de er tjent med
Et DMS som blir en poliklinikk i Kristiansund er vi ikke tjent med.
Hilsen Åse Jørgine Blakstad.
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