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I løpet av natt til søndag sendte politiet to bilførere til blodprøve-
taking på grunn av mistanke om promillekjøring. Den ene ble 
klokka 06.09 stoppet i en kontroll på Stortua i Kristiansund. Den 
andre ble stoppet klokka 04.25 i Rindal, etter at politiet hadde fått 
tips om mulig promillekjøring.

Til tross for at ROS-analyse påviser risiko

– Forbereder pe rsonalkutt
– Helse Møre og 
Romsdal forbereder 
personalkutt ved 
barneavdelingen før 
det er avklart om 
helgestengingen er 
gjennomførbar.

SYKEHUSSAKEN
ARILD MYHRE
arild.myhre@tk.no 905 48 979

En av våre mest erfarne 
barnepleiere mottok i 
dag - !å år før pensjons-

alder - et skjema der hun blant 
annet ble bedt om å beskrive 
sin kompetanse og ansiennitet. 
Dette skjer til tross for at det 
foreligger en Ros-analyse av 
helgestenging som har avdek-
ket forhold som kan gå ut over 
kvalitet og pasientsikkerhet. 
Jeg kjenner ikke til noen kom-
penserende tiltak, sier Anna 

Owczarz, tillitsvalgt overlege 
ved barneavdelingen i Kristi-
ansund.

Uten lege
Ros-analysen avdekker at 
føde avdelingen tidvis blir stå-
ende uten lege i tilstedevakt 
når barneavdelingen stenges. 
Analysen ble lagt frem som et 
vedlegg for styret i " or høst, 
men styret fattet ikke noe ved-
tak om hvordan man skulle 
forholde seg den.  I stedet stilte 
styret alle sparetiltak i bero og 
valgte å innhente ekstern 
hjelp. 

Toppsjef Astrid Eidsvik ser 
ikke noen grunn til å behandle 
ros-analysen i styret hvis 
helge stengingen i Kristiansund 
viser seg gjennomførbar med 
kompenserende tiltak.

– I vedtaket fra onsdags-
møtet godkjenner styret at det 
blir arbeidet videre med de 
ulike tiltakene, og at ROS-ana-
lyse blir gjennomført på de til-
takene som ikke har dette fra 

Det er ikke tatt 
ut tvist i saken, 
slik formalkra-

vene til en tvist er i et 
drøftingsmøte.
ASTRID EIDSVIK

!
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Lørdag kveld gjennomførte 
politiet kontroll av båter i 
havna og rundt Kristiansund.      
– 28 båter ble sjekket. Det var 
påbudte redningsvester om 
bord i samtlige. De aller !este 
hadde også redningsvestene 
på seg, sier politiets opera-
sjonsleder Jan Helge Kjøl.
Han forteller at politiet ble 
godt tatt imot på sjøen, og at 
folk virket positive til at det 
ble gjennomført en slik 
kontroll.

Rett vest

Til tross for at ROS-analyse påviser risiko

– Forbereder pe rsonalkutt

OPPGITT: Tillitsvalt over lege Anne Owczarz ved barneavdelingen i 
Kristiansund

tid ligere. Dersom ROS-analy-
sen avdekker forhold som kan 
gå ut over kvalitet og pasient-
sikkerhet, skal en før noe iverk-
settes, se på hvilke kompense-
rende tiltak som må gjøres for å 
sikre pasientene sin situasjon. 
Viser det seg at disse kompen-
serende tiltakene ikke kan 
gjennomføres, vil styret bli in-
formert om at tiltaket ikke kan 
gjennomføres, forsikrer hun.

Rystet
Foretakstillitsvalgt for lege-
foreningen, Bernd Muller fra 
Molde, er rystet over både 
fremgangsmåte og rekkefølge. 
De tillitsvalgte avtalte et eget 
drøftingsmøte dagen før styre-
møtet, men nektet å gå inn i 
formelle drøftinger da saksut-
redningen ikke forelå før fre-
dag kveld før pinse. Først sist-
fredag, to døgn etter bataljen i 
styret, møttes partene til et for-
melt drøftingsmøte. Av proto-
kollen her fremgår det at de til-
litsvalgte nå åpner tvistesak 
med påstand om brudd på 
både Hovedavtalen og Ar-
beidsmiljøloven.

– Da skulle selvsagt Eidsvik 
ha stanset alt omstillingsarbeid 

overfor personalet i Kristian-
sund til tvistespørsmålet var 
avgjort, sier Muller.  

Eidsvik vil imidlertid ikke 
forholde seg til noen tvist.

– Det er ikke tatt ut tvist i sa-
ken, slik formalkravene til en 
tvist er i et drøftingsmøte, sier 
hun til TK. Hun er også uenig 
med legeforeningen i at det 
foreligger brudd på lover og av-
taler.

– Ros-analysen konkluderte 
med «høy risiko» ved fødeav-
delingen. Dette er en risiko 
som helseforetaket plikter å 
!nne avbøtende tiltak for. Har 
dere funnet frem til slike av-
bøtende tiltak, Eidsvik? 

– Når eksisterende ROS-ana-
lyser er gjennomgått på nytt 
med tillitsvalgte og ansatte i de 
berørte avdelinger/seksjoner, 
vil arbeidet starte med å "å på 
plass de kompenserende tilta-
kene.  Fra starten av neste uke 
begynner vi arbeidet med å se 
på hvilke avbøtende tiltak som 
må gjennomføres, og hva det 
betyr videre, opplyser Eidsvik.

Hun sier hun ikke er kjent 
med utdeling av kartleggings-
skjema til ansatte ved barne-
avdelingen.


