Knapt noen kunne tirsdag unngå å få med seg engasjementet rundt nedlegging av
fødeavdelinger. Bunadsgeriljaens sjarmoffensiv foran Stortinget ble dekket bredt, og med
et tydelig budskap om å opprettholde alle dagens fødeavdelinger, med særlig fokus på
fødeavdelinga i Kristiansund.

Både Remme og Kvernmo har begrunnet forslaget om utsettelse som følger: Den sterke
uroen både blant ansatte, pasienter, kommuner og politikere, gjør at foretaket ikke kan
være trygg på sin evne til å levere gode nok helsetjenester.
I tillegg har begge villet se fødesammenslåinga i sammenheng med fordeling av oppgaver
og funksjoner mellom alle sjukehusa i fylket.
Kvernmo skriver i tillegg i dagens styrepapir at han vil se fødesammenslåing i
sammenheng med utviklinga av en felles retning for Molde og Kristiansund inn mot nytt
akuttsjukehus.
Det er satt opp to rader for tilhørere, og de er i ferd med å fylles opp 10 minutt før møtet
starter.
Blant tilhørerne er flere knyttet til ROR, og til Orkide.
Rådmann Birgit Eliassen i Gjemnes er blant dem.

- Hvorfor ville du ta turen hit i dag?
- Jeg er interessert i å se hva de gjør med fødeavdelinga. Jeg sitter i arbeidsutvalget i
Orkide, der vi jobber mye med fødesaken og helse generelt. Jeg ønsker å høre debatten i
dag, sier hun.

Varsler ny sak om føden til junimøte
Styreleder Ingve Theodorsen ønsket velkommen nytt styremedlem Gerd Marit Langøy, og
styremedlem Nils Kvernmo som nå er blitt konstituert adm. dir.
Han forklarte også at tidligere toppsjef Espen Remme ble bedt om å gå fordi
helseforetaket ikke lyktes med å få resultater av tiltak som skulle gi effektivisering og
besparelser.
Theodorsen varslet også at han til neste møte i juni vil be om å få framlagt for styret en
grundig sak om fødesammenslåinga, med oppdatert faktagrunnlag.

Vi må alle ta ansvar for situasjonen
I Kvernmos orientering ved starten av møtet fikk fødesaka stort fokus, men han innledet
med å kommentere Remmes avgang slik:

- Helse Møre og Romsdal har vært gjennom veldig krevende uker.Når en organisasjon
kommer dit at en adm. dir. går, så skyldes det at noen må ta det formelle ansvaret. Det
betyr ikke at den personen har skylda eller er årsaken til problemene, men noen må
altså ta ansvaret. Situasjonen i HMR nå, er resultat av et lagarbeid. Det er
driftsøkonomien som har vært utfordringa, og det har den vært siden 2011

- Hva gjelder manglende resultat, må vi alle være med og ta ansvar for det: eier, diverse
styrer, der jeg også har vært med, ansatte. Det er laget samlet som ikke har fått det til,
sa Kvernmo.

Og: - Dette får vi bare til dersom vi klarer å løfte i flott. Det vi må holde fast på, er at det
gjøres veldig mye godt arbeid i helseforetaket. Jeg har brukt mye tid i samtale med
lederne, og besøker også alle sjukehusa. Jeg opplever at det er høy motivasjon for å gjøre
en god jobb.
Som illustrasjon listet han opp en rekke ansatte i foretaket som i det siste er blitt tildelt
priser, blant annet prisene Årets sykepleieleder i Møre og Romsdal, Årets sykepleier begge i Volda - og tre leger i en brystkreftgruppe. De fikk tildelt prisen av Kong Olav, for
arbeid med bedre brystkreftbehandling i 30 år.
Og akuttmottaket ved Kristiansund sjukehus fikk arbeidsmiljøprisen i 2018.

Sterk uro gir utsettelse
Kvernmo kom så inn på fødesaken:

- Til dette styremøtet foreslår jeg å utsette vedtaket om sammenslåing av
fødeavdelingene. Det skyldes at Remme signaliserte at det skulle skje, på grunn av en
så sterk uro at det gir risiko for tjenestene, og at det ble stilt spørsmål ved
faktagrunnlaget, sa han, og viste til styreleders bestilling om sak på dette til neste møte.

- Men, sa han videre: - Jeg mener fødesammenslåinga er et nødvendig tiltak i omstillinga
av HMR. Spørsmålet er når og hvordan det skal skje.

Viktig å lytte til all kritikk
Kvernmo viste til at fødesaken er behandlet som en sak som ikke sees i sammenheng
med øvrig fordeling av oppgaver og funskjoner i HMR.

- Når den jobben er gjort, kommer vi tilbake til saken. I mellomtida er det viktig å lytte til
all kritikk av faktagrunnlaget, og oppdatere vårt faktagrunnleg når vi neste gang skal se
på dette i en større sammenheng enn vi gjorde sist, sa han.
Han opplyste at han i neste styremøte vil legge fram en sak der han vil være helt konkret
på hva han vil gjøre.
Etter Kvernmos innledning, har styret fått ulike orienteringer.
Nå er det lunsj, som skal vare til kl. 12.15. Deretter tas sakslista opp til behandling. Saka
om å utsette fødesammenslåing står som nummer to på sakskartet, anslått til kl. 12.30.

Bunadsgeriljaen på plass
Kl. 12.22 hørtes en rytmisk ringling i korridoren utenfor møterommet. Det var fire fra
bunadsgeriljaen som kom gående, ikledd bunader med ringlende søljer.
En av dem er selve geriljalederen, Anja Cecilie Solvik. Tre setter seg ned på
tilhørerplassene, en må stå, i påvente av fødesaken. Det er neste sak på sakskartet, etter
orientering nå om statusrapport for mars.

Kl. 12.40 starter behandling av fødesaka
Kvernmo innleder med å orientere om saka.

- På grunn av de voldsomme reaksjonene vedtaket har skapt, vil jeg foreslå en utsettelse
av vedtaket.

- Men min vurdering om å ha en fødeavdeling i SNR, er en god plan. Det er også en god
plan å slå sammen avdelingene før SNR står ferdig, sa han.
Samtidig, sier han, er det viktig å se dette prosjektet i sammenheng med øvrig fordeling av
oppgaver og funksjoner.

- Det særlig i lys av de sterke motsetningene som åpenbart ligger her.
- Jeg er ikke beredt på å gi noe tidspunkt nå. Men det faktum at foretaket er i en akutt
driftsituasjon, så er min hovedprioritering å jobbe med de tiltaka som kan bringe oss i
balanse på kort sikt. Så må vi se på hvordan tidsplanen kan være for
fødesammenslåing.

- Det ligger en del kraftig argumentasjon rundt faktagrunnlaget, som ble presentert også
muntlig på forrige styremøte. Min opprinnelige plan var å svare ut det i dette styremøtet.
Men i dialog med styreleder har jeg kommet til at dette må tas så alvorlig, at vi går
grundig inn i det og svarer skriftlig på kritikken. Det er viktig for å komme videre i denne
saken.

- Det er fokusert veldig på klinikksjef i den sammenhengen, med mistillit fra Kristiansund
sjukehus. Jeg har invitert kritikerne til et møte, der jeg vil møte dem sammen med HRdirektøren, så de kan begrunne og forklare.

Debatt og innspill
Da åpner styreleder for innspill.
Brukerrepresentant Ingrid Løseth støtter sterkt innstilling fra Kvernmo om utsettelse. Hun
viser for øvrig til at hun var svært kritisk til vedtaket da det ble gjort, fordi hun fryktet at en
god dialog som hadde blitt etablert, ville bli utfordret.
Bjarne Storseth understreker hvor viktig det er å sikre barneavdelinga i Kristiansund.

- Vi kan ikke gå inn i SNR med en barneavdeling som ikke fungerer godt, sier han.
Toril Forbord understreker hvor viktig det er faktagrunnlaget er riktig, siden dette er
grunnlaget for styrets vedtak.

Bekymret for temperaturen
Nyoppnevnt Gerd Marit Langøy uttrykker bekymring for temperaturen i saka.

- Jeg føler også at det er veldig viktig å klargjøre fakta, det er helt nødvendig å få svart ut.
Jeg støtter innstillinga i saken, og er glad for tillegget styreleder foreslår.

Legetillitsvalgt Sigurd Torvik Heian støtter sammenslåing, med viser til bekymring for
timinga, som han ytret på forrige møte.

- Saka har også blitt brukt til å så tvil om SNR. Så jeg støtter å utsette sammenslåinga.
Hilde Furnes Johannessen, ansattrepresentant, la til at hun syns det er vanskelig å være
med på å vedta noe som hun ikke vet noe om videre tidsplan for.
Kvernmo svarer:

- Det har jeg stor forståelse for. Jeg må ha en mening så fort som mulig for hvordan vi
skal håndtere dette, og hvor fort vi skal håndtere det. Samtidig må vi spørre oss hvor
store strategiske prosesser vi kan ha gående samtidig.
Forslaget til vedtak ble enstemmig vedtatt
1. Styret sluttar seg til utsetting av samanslåing av fødeavdelingane i Kristiansund og
Molde.
2. Styret ber adm. dir. om å kome tilbake med ei styresak som gir ei nærare
konkretisering av samanslåingsprosessen, som heng saman med ei samla
organisasjonsutviklingsretning mot SNR og ei samla oppgåve- og funksjonsdeling.
3. Nytt punkt: Styret ber om at adm. dir. på neste styremøte legg fram ei sak som greier
ut for dei påstandar om feil i faktagrunnlag i sak 26 / 19, vedlegg 4 om
fødesamanslåinga, som er sett fram i vedlegg 10 og 11 i sak 34/19, og som blir sett i
samanheng med dei brev som er komne. Styret ber om at utgreiinga konkluderer med
eventuelle endringar i tidlegare framsett faktgrunnlag.

Geriljalederen appellerte
Straks vedtaket var gjort, spratt Anja Cecilie Solvik opp og stilte seg foran styret, ikledd sin
bunad.
Hun sa at styret har hatt tid til å se på fakta i saken, og at dette vedtaket føles som en
utmattelsestaktikk.
Hun appellerte derfor til styret om å avklare tidspunkt for sammenslåing så fort som mulig.
Da er sak om fødesammenslåing ferdig, og styret går over til å behandle
langtidsbudsjettet.

