
 

 

Orkidé-prosjekt tilbyr å flytte virksomhet fra 
sykehuset allerede om to år 
 
 
Orkidé beklager nå formuleringer om at man er villig til å legge ned arbeidsplasser ved 
Kristiansund sjukehus allerede fra 2018. 
 
Formuleringene framgår av forprosjektrapporten for det planlagte regionale senteret for 
helseinnovasjon og samhandling, som ble godkjent av Nordmøre regionråd Orkidé i vår. 
Under kapittelet «framdriftsplan» planlegger prosjektet «utfasing av ikke-aktuell spes. 
helsetjeneste. Funksjonsdele med HMR» samtidig som nye senteraktører innfases allerede 
om to år. Med det åpner for eksempel Orkidé for at fødetilbudet samles i Molde tre år før 
det nye sykehuset planlegges å stå ferdig. 
 
Har vakt oppsikt 
 
Planen har vakt oppsikt både i sosiale medier og i byens politiske miljø. To hovedtillitsvalgte 
ved sykehuset, Trine Sevaldsen for sykepleierforbundet og Ralph Herter for legeforeningen 
reagerer kontant. 
 
– Vi håper dette skyldes en misforståelse. Skulle det være Orkidés intensjon, er vi tillitsvalgte 
nødt til å gi en klar beskjed at det er helt uaktuelt å selge arbeidsplassene på sykehuset i 
bytte mot noe ingen ennå vet hva blir, sier Sevaldsen og Herter. 
 
– Jeg vil understreke at jeg applauderer alle initiativ til å skape nye arbeidsplasser og ny 
virksomhet på Nordmøre. Det er flott at noen ser og griper nye muligheter, men det er svært 
overraskende å høre ved en ren tilfeldighet at Orkidé muligvis planlegger å ta min 
arbeidsplass allerede om to år, tre år før nytt sykehus skal stå klart, sier legetillitsvalgt Ralph 
Herter til Tidens Krav. 
 
Helse Møre og Romsdal behandlet forprosjektrapporten på sitt styremøte i mars. Toppsjef 
Espen Remme sier han ikke har finlest innholdet og derfor ikke vært klar over at Orkidé har 
kommet med et slikt «tilbud». 
 
– Så dette er sugd av Orkidés eget bryst? 
 
– Ja. Det er klart at vi på et eller annet tidspunkt må legge en plan for sammensmelting av de 
to sykehusorganisasjonene, men så langt er vi ikke kommet ennå, understreker Remme 
overfor TK. 
 
Mangler et «hvis» 
 
Prosjektleder Heidi Jørgensen Gjersvold forklarer det hele med en misforståelse. 
 
– Formuleringen har fra vår side vært ment å ta hensyn til at Helse Møre og Romsdal kan 
iverksette en slik funksjonsfordeling før det nye sykehuset står ferdig. 



 

 

 
– Men hvorfor planlegger dere for en slik funksjonsfordeling i 2018 når det ikke har vært 
foreslått fra Helse Møre og Romsdal? 
 
– Det kan du si. Dette er en mulig framdriftsplan for det tilfelle at det skulle bli iverksatt en 
slik funksjonsfordeling. Men her mangler det et «hvis», og det er slik misforståelsen oppstår, 
beklager Jørgensen Gjersvold. 
 
Hun er svært tydelig på hva Orkidé ønsker med prosjektet. 
 
– Prosjektet har ikke ønske om å flytte noe av dagens virksomhet, snarere tvert imot. 
Regionrådet har tidligere uttalt at ved realisering av SNR, er det av vesentlig betydning at 
tilbudet i Kristiansund opprettholdes inntil SNR står ferdig. Det vi planlegger skal ikke være i 
konkurranse med dagens tilbud, men være et supplement, understreker prosjektlederen. 
 
Hun benytter anledningen til å rydde av veien en annen misforståelse som rapporten har 
skapt. 
 
- Det har vakt reaksjoner at vi har tatt til orde for å legge jordmor- og helsesøsteraktivitet til 
senteret. Ute i kommunene har dette blitt tolket som at vi vil sentralisere disse tjenestene. 
Utgangspunktet vårt er imidlertid at de fleste kommunene, i tillegg til fullstillinger, også har 
små stillingsbrøker de strever med å få fylt. Da kan det være mer hensiktsmessig å slå disse 
småbrøkene sammen og legge ressursen til et slikt senter, sier Jørgensen Gjersvold. 
 
Ikke informert 
 
Tillitsvalgte ved sykehuset reagerer også på at det i rapporten vises det til at det har vært 
avholdt flere informasjons- og dialogmøter med tillitsvalgte og deler av fagmiljøet ved 
Kristiansund sjukehus. 
 
– Det er riktig at vi på et tidspunkt har fått presentert prosjektet, men noe utfasing av deler 
av virksomheten i sykehuset allerede om to år har vi aldri blitt informert om, sier Herter og 
Sevaldsen. 
 
Leder for Nordmøre regionråd Orkidé, Ola Rognskog, forstår reaksjonen. 
 
– Dette er en formulering heller ikke jeg synes er spesielt god, og jeg vil være ydmyk på at jeg 
forstår de ansatte når de uttrykker bekymring. Her har det gått litt fort, og dette burde vært 
kommunisert bedre med dem, sier Rognskog. 
 
Samtidig synes han det er viktig å få fram «selve tankegodset» bak planleggingen av et slikt 
senter. Det er å ha en plan B parallelt med at Kristiansund kommune saksøker Helse Midt-
Norge for å få kjent sykehusvedtaket på Opdøl ugyldig. 
 
– Plan A er å få opphevet sykehusvedtaket, som det har vært en særdeles uheldig prosess 
rundt. Faller derimot Plan A, er alt i spill. Da er casen at det vil komme et sykehus på Opdøl, 



 

 

og i det vedtaket ligger i hvert fall ikke noe bredere tilbud i Kristiansund enn det et slikt 
senter kan inneholde, minner Rognskog om. 
 
Har informert Høie 
 
Av rapporten framgår det at prosjektorganisasjonen i februar var i møte med statsråd Bent 
Høie for å informere om planene og formidle et behov for finansiering av prosjektet. 
 
Etter framdriftsplanen skal det allerede i år fremmes en søknad til departementet om 
kommunal oppgaveovertakelse og statlig finansiering av et forsøksprosjekt. 
 
En statlig finansiering av prosjektet kan også bli oppfattet som politisk delikat på Nordmøre. 
Helseforetaket strever som kjent med å dokumentere økonomisk bærekraft til å bære 
kapitalkostnadene med det nye sykehuset, samtidig som departementet har signalisert at de 
ikke kan forskjellsbehandle sykehusprosjektet med å fordele mer penger til Helse Møre og 
Romsdal. 
 
Politisk godkjenning av en tidlig nedbygging av Kristiansund sjukehus kan derimot styrke 
økonomien i Helse Møre og Romsdal. Samtidig får Høie muligheten til å løse problemet med 
forskjellsbehandling av nye sykehusbygg ved å bidra med mer penger til pilotprosjektet i 
Kristiansund i stedet. 
 
Herter vil ikke kommentere denne problemstillingen, men vil gjerne formidle en generell 
betraktning som bygger på mange års tillitsmannserfaring med prosesser innenfor 
helseforetakssystemet: 
 
– Det er lett å misforstå den støtten man får i Helse Møre og Romsdal, Helse Midt-Norge og i 
departementet som ekte begeistring. Det er det slett ikke, sier overlegen. 


