
 

 

«Misforståelse» er en tynn forklaring, mener Dagfinn Ripnes 
 

 
 
Høyre-veteranen sitter i Kristiansund kommunes sykehusgruppe. Han reagerer med vantro på 
fredagens nyhet i Tidens Krav om at et Orkidé-prosjekt som jobber med å etablere et 
helseinnovasjonssenter i Kristiansund, planlegger å bygge ned Kristiansund sjukehus allerede fra 
2018, tre år før et eventuelt nytt sykehus står ferdig i Molde. 
 
– Prosjektleder forklarer formuleringen i framdriftsplanen med en misforståelse? 
 
– Den forklaringen er tynn. Helse Møre og Romsdal har selv ikke bekjentgjort slike planer. Hvorfor 
skal da Orkide spille ut dette, når det bare er egnet til å skape halloi? Jeg er direkte sjokkert over at 
man kan operere med en slik «misforståelse» uker før vi skal ha en rettssak for å få kjent 
sykehusvedtaket ugyldig, sier Ripnes. 
 
Annen agenda? 
 
Han synes det er grunn til å spørre seg om Orkidé har en annen agenda og viser til at det ikke er 
første gang regionrådet skaper oppstyr med prosjektet. 
 
Da planene om innovasjonssenter ble presentert på oppstartsseminaret for SNR på Oppdal i fjor 
høst, ble det vist til en høringsuttale i Orkidé om at man ikke ønsket et poliklinisk tilbud i den byen 
som ikke fikk sykehuset, begrunnet med faren for fragmentering av fagmiljøene. På direkte spørsmål 
bekreftet da prosjektgruppa at man så for seg innovasjonssenteret «i stedet for» et 
distriktsmedisinsk senter. 
 
Svaret ble oppfattet som at Orkide var villig til å «selge» DMS-et for økonomisk støtte til 
helseinnovasjonssenteret. Det forårsaket reaksjoner blant ansatte og et voldsomt rabalder i sosiale 
medier. Det endte med at daværende regionrådsleder Ingunn Golmen gikk ut og presiserte «i stedet 
for» til at man egentlig hadde ment «noe mer enn». 
 



 

 

Få dager senere ble prosjektet presentert for styret i Helse Møre og Romsdal. Der fikk det mye skryt, 
blant andre fra styreleder Stein Kinserdal. 
 
– Jeg vil ikke nevne navn, men her har jeg et inntrykk av at velmenende mennesker har havnet i de 
manipulerende klørne til helsebyråkratiets flerhodede troll. De spiser slike folk til frokost, bemerker 
Ripnes. 
 
Hard kritikk 
 
Kritikken er ikke mindre besk i sosiale medier. På Facebook-gruppen «Vi som vil ha Astrid Eidsvik ...» 
var det fredag ettermiddag over 60 til dels grovkalibrede kommentarer til Orkidé-planen. 
 
** «Himmel og hav for en dumskap, det er nesten ikke til å tro». 
 
** «Hva er det Orkidé driver med? Selger de mora si for 1 krone? De dolker de sykehusansatte i 
ryggen for nothing». 
 
** «Har jeg ikke blitt skremt før av hva Orkidé driver med i denne sammenhengen, så ble jeg i hvert 
fall skremt nå». 
 
** «At nordmørspolitikerne vet mer enn vi «nett-troll» gjør, det er vel klart. At de ikke tør å 
kommunisere det til oss kan tyde på at de egentlig har gitt opp sykehuset». 
 
** «Hvem har gitt Orkidé «mandat» til å spille dette spillet? Det som kommer fram undergraver jo 
åpenbart befolkningens klare ønsker.» 
 
** «Det blir for dumt å dra inn lokalene på vårt sykehus, samt i forhold til rettssaken ... noe med å 
selge skinnet før bjørnen er skutt». 
 
Forstår reaksjonene 
 
Ripnes har ikke noe problem med å forstå de rasende reaksjonene. 
 
– Folk har vært vitne til en prosess som er en skamplett på norsk demokrati. Vi må ikke være så naive 
å fire på kravene til hva slags sykehus vi skal ha, aller minst når vi står foran en rettssak, sier Ripnes. 
 
Ikke lyktes 
 
Orkidé-leder Ola Rognskog mener bredsiden fra Ripnes kan tyde på at man ikke har lyktes med å 
kommunisere tankegodset bak prosjektet. 
 
– Vi har valgt å innta en pragmatisk holdning for det tilfelle at sykehusvedtaket skulle bli stående. 
Men jeg er enig i at man ikke bør stille seg som er fødselshjelper for et nytt sykehus på Opdøl, sier 
Rognskog. 
 
– Men hvis plan A og plan B representerer motstridende interesser, er det da lurt å prioritere plan B, 
ved å «selge» sykehuset for et slikt senter? 
 
– Nei, og det er jo det vi har tatt selvkritikk på. Her har vi en kommunikasjons- og dialogjobb å gjøre, 
og da særlig i forhold til de ansatte ved Kristiansund sjukehus, sier Rognskog. 


