
Noe var i gjære. Allerede gjennom helga svirret rykter om at administrerende direktør for 
Møre og Romsdals største virksomhet med rundt 6.600 ansatte, Espen Remme, var i 
tenkeboksen om å gå av som sjef for helseforetaket. Den synlige hovedårsaken til at 
Remme nærmet seg stupet, var helseforetakets stadig forverra økonomi. Under Remmes 
ledelse har pengebruken vært ute av kontroll.




Situasjonen bygget seg opp.

Torsdag 25. april var styret i morselskapet Helse Midt-Norge i Ålesund og hadde møte. 
Møtestedet var neppe tilfeldig. Styret i Helse Midt-Norge hadde fått tall som viste at 
underskuddene i Helse Møre og Romsdal ligger an til å gå fra vondt til verre i år. Minus 40 
millioner ligger an til å bli minus 80 millioner kroner i forhold til pengene helseforetaket har 
fått å rutte med. Uansett hvor i systemet det svikter, kjenner et styre bare én person, 
nemlig direktøren. Går det skeis, må direktøren ta ansvar. Espen Remme har innsett at det 
ville være umulig for ham å føre helseforetaket ut fra uføret.

Tidlig mandag morgen ble styreleder Ingve Theodorsen observert på ferja fra Molde til 
Vestnes. Styrelederen var ikke på tur for å beundre snødekte fjell i vårsol, men på veg for 
å sluttføre sluttavtalen med direktør Remme og legge direktørens avgang fram for styret. 
Styrelederen måtte ta grep.

Det finnes ikke mange lederjobber som er vanskeligere enn å skulle lede et helseforetak. 
Sterke interessegrupper, fagforeninger, krav fra kommunene, krysspresset fra politikerne 
som bevilger penger til helsevesenet og brukerne som har stadig høyere forventninger. 
Helseforetakene forbruker lederne sine.

En vennlig mann

Jeg har behov for å gi mennesket Espen Remme skussmål. 47 år gamle Remme snakker 
ikke med utestemme. Han er mer lavmælt, opptatt av sak, ordrik og vennlig. Kort sagt: En 
fyr det er lett å like.

Startet optimistisk

I yrkessammenheng er det profesjonelle sider som legges under lupen. Remme har hatt 
nesten fire år på seg til å få skikk på Helse Møre og Romsdal. I sitt første intervju etter at 
han ble ansatt 29. juni 2015 sa Remme til Sunnmørsposten: «Det som blir viktig for meg, 
er å fokusere på å samle Helse Møre og Romsdal under én paraply, og forsøke å hindre at 
konfliktene blusser opp». Fasiten er at dette helseforetaket i dag rommer flere konflikter 
enn da Remme tok over sjefsstolen.

Hva gikk galt? Her er fem forhold:

1. Organisering av ledelsen. Mot alle anbefalinger valgte Espen Remme å organisere 
Helse Møre og Romsdal slik at i stedet for at hvert sjukehus – Kristiansund, Molde, 
Ålesund og Volda – skulle ha sin egen ledelse som var ansvarlig for pengebruk og kvalitet 
på pasientbehandlingen, besluttet Remme å ha tversgående klinikkledelse. Klinikksjefen 
for barn og føde har ansvar for fødetilbudene og behandlingen av barn ved alle fire 
sjukehusa. Remmes beslutning ble tatt samme dag som Stortinget vedtok at hovedregelen 
er at hvert sjukehus skal ha sin stedlige ledelse. Remme trodde at det med hans modell 
skulle være mulig å organisere seg ut av Helse Møre og Romsdals økonomiske 
elendighet.

2. Lagoppstillingen. Noe av det første Remme gjorde etter at han ble direktør, var å få 
konsulentselskapet Deloitte til å se nærmere på hvordan ledergruppa fungerte. Deloittes 
funn vakte oppsikt: Ledergruppa jobbet dårlig i lag, ofte med motstridende mål. Og 
ledergruppa brydde seg ikke så mye om hva styret bestemte.



Remme uttalte da til media at han stilte krav til lederne, de måtte levere, ellers ville det få 
konsekvenser. Utfallet ble at Remme valgte mange av de samme lederne som hadde vært 
ledere under forgjengeren Astrid Eidsvik. Nye ledere som stilte spørsmål ved det som 
skjedde, trakk seg unna – for eksempel nestoren Kjell Erik Strømskag ved Molde 
sjukehus. Evalueringen av lederne fikk ingen andre følger. De som ikke leverte, har fått 
fortsette. Når ledergruppa ikke har gjennomføringskraft, hvor funksjonell er direktørens 
betrodde ledergruppe da?

3. Fødeavdelingene. Helseforetaket har noen primæroppgaver som er viktigere enn mye 
annet. Akutt-tilbudet og fødetilbudet, behandling av kreftpasienter og kronikere er slike 
primæroppgaver. Da Helse Møre og Romsdal skulle spare penger, kastet ledelsen seg på 
primæroppgavene. Den mest betente primæroppgaven er fødetilbudet. Den gikk Remme 
løs på. Sammenslåing av fødeavdelingene i Kristiansund og Molde. Det satte fylket i full 
fyr. Helseforetaket avslørte at de ikke forstår hvordan politikk fungerer.

4. Konflikt med kommunene. Da direktør Remme møtte kommunene for å fortelle om 
sparetiltakene, med nedlegging av rehabiliteringstilbudene på Aure og Mork, nedlegging 
av føden i Kristiansund og avvikling av døgnsenger i psykiatrien, reiste kommunene bust. 
De mest ytterliggående reaksjonene kom fra kommuner på Nordmøre som vedtok å bryte 
alt samarbeid med helseforetaket. En helt uholdbar situasjon som fortalte om tapt goodwill 
og dårlige relasjoner.

5. Tålmodigheten tok slutt. I Helse Midt-Norge har Remme hatt stor tillit. Ledelsen i 
Helse Midt har trodd på Remmes strategi om å forbedre økonomien ved hjelp av å 
effektivisere de små hverdagstingene sjukehusa holder på med. Regnskapene viste en 
annen virkelighet. Sjukehusa har brukt mer og mer penger, vikarer og innleid arbeidskraft 
har kostet mer enn skjorta. Den første varsellampa om at Helse Midt hadde mistet 
tålmodigheten med Remmes opplegg, ble tent i styremøtet i Helse Møre og Romsdal like 
før jul da styreleder Ingve Theodorsen og styremedlem Nils Kvernmo fikk styret med på å 
kreve strakstiltak for å kutte kostnader. Remme så tegninga. Han ville ikke klare å oppfylle 
eierens krav.

Nå er Espen Remmes epoke som toppsjef for helseforetaket omme. Remme er ikke alene 
om å trøble med å lede et helseforetak. For Nordmøre og Romsdals del blir den 
konstituerte direktøren Nils Kvernmo den åttende toppsjefen siden 2002 som prøver seg: 
Eirik Heggemsnes, Asbjørn Hofsli, Bjørn Engum, Nils Hermann Eriksson, Astrid Eidsvik, 
Dag Hårstad og Espen Remme. Kan hende er løsningen mer enn å bytte toppsjef og la 
alle andre ledere fortsette som før.


