
Selv Averøy-ordfører Ingrid Rangønes (Ap) måtte innrømme at hun hadde sviktet sine 
foreldres oppdragelse og svart uhøflig under onsdagens styremøte i Helse Møre og 
Romsdal.

– Styremedlemmene var veldig bekymret for pasientsikkerheten i Volda og på Sunnmøre i 
traumesaken. Det var en helt annen drøfting enn da de la ned fødetilbudet for en hel 
befolkning på Nordmøre. Jeg måtte spørre meg: Hører jeg virkelig det jeg hører? Har vi et 
styre som til de grader driver forskjellsbehandling?



– I en pause fikk jeg mulighet til å snakke med Kvernmo. Jeg sa rett ut at jeg syntes 
forskjellsbehandlingen var grell. Vi har kjempet for liv og helse med ærlige våpen uten å bli 
hørt. Da jeg var ferdig med å snakke så sa Kvernmo på meg, og så sa han:

«Æ hørre ka du si».

– Da så jeg ham inn i øynene tilbake og så sa jeg «Nei, det gjør du ikke», fortalte 
Rangønes til dundrende applaus fra om lag 300 frammøtte.

Det var ikke høflig svart, men foreldrene mine oppdro meg også til å stå opp mot 
urettferdighet, forklarte Rangønes.

Ordføreren minnet

Kristiansundsordfører Kjell Neergaard var inne på det samme. Han minnet om at 
fødeavdelingen i Kristiansund er vedtatt lagt ned, det er bare ikke besluttet når.

– Hvis de velger å bygge opp traumefunksjonen i Volda, som sikkert er riktig, hvorfor skal 
ikke vi på Nordmøre ha det samme tilbudet? Gjelder ikke pasientsikkerhet og reiseavstand 
også for oss? Vi er lei av at de argumentene vi bruker ikke blir vektlagt, mens de samme 
argumentene blir vektlagt andre steder i fylket. Det er urettferdig! sa han.

Han forlangte at helseminister Bent Høie kommer på banen.

– Slik helseforetaksmodellen fungerer, så er det én mann som sitter på ansvaret, og han 
heter Bent Høie. Og da spør jeg: Hvor er du hen? Vi hører ingenting fra deg. Vil du sitte og 
se på at tilbudet i Møre og Romsdal, og spesielt her på Nordmøre, blir rasert? Det er ikke 
likeverdige tjenester. Et foretak som har 800 millioner kroner i minus i banken, som nå må 
kutte tjenester og skal bygge et sykehus til 4,5 milliarder, hvor er logikken hen? Er det 
bærekraft i det? spurte Neergaard til latter blant de frammøtte.

Bunadsgeriljaleder Anja Solvik, som etter to personlige møter med Høie har valgt å gi 
uttrykk for at han en mann med gode hensikter, la ikke skjul på at boksehanskene nå er 
tatt av og at det er krig.

– Nå er det snart slutt dersom helseforetaket og helseminister Bent Høie får det som de 
vil, konstaterte Solvik og nikket mot sykehuset bak seg.

Hun siterte klimaforkjemperen Greta Tunberg:

«How dare you!». Hvordan våger dere å frarøve folk tryggheten? Hvordan våger du, Bent 
Høie, å første støtte at fødeavdelingen skal legges ned fordi det ble gjennomført for 
mange keisersnitt, før du nå, når tallene har snudd til det positive, belønner oss med å 
fjerne anestesivakt om natten. Du godtar løgnen, Høie. Du later som at du ikke forstår. 
Bent Høie, du er en feigskit!, sa Solvik til kraftig applaus.

Hr. Kvernmo

Hun var ikke mindre nådig mot toppsjefen i Helse Møre og Romsdal, som ifølge Solvik 
foretrakk å bli tiltalt som Hr. Kvernmo.



– Jeg ba deg komme ut hit i dag for å treffe oss og svare på våre spørsmål. Du dukket ikke 
opp. Du er like feig som Høie. Pysa! tordnet Solvik.

Hun var spesielt opprørt av den muntre tonen i styremøtet knyttet til at man nå angivelig 
skulle være på god vei til å bringe helseforetakets økonomi på plussiden.

– Vårt fødevedtak er utsatt til våren 2020. Det er naturlig å tenke seg, når det er 
ondskapen som rår, at konklusjonen blir at driften her da er så avmagret at helseforetaket 
må avvikle den i ren barmhjertighet. Det er vanskelig å rekruttere til et synkende skip, men 
det var ingen her som dro ut proppen. Den står Hr. Kvernmo med i hånden – og gliser? 
undret Solvik.

– Vi skal gi dere så mye motstand at dere må trekke dere tilbake. Helseministeren må gå 
av, og den modellen du rir på, den skal vekk. Det har folket bestemt, sa Solvik til kraftfull 
applaus.

– Det vil aldri bli fred slik det er nå. Den beste løsningen for alle vil være å krympe SNR til 
et lokalsykehus for Molde. Statsminister Erna Solberg har selv omtalt fellessykehuset som 
Nye Molde sykehus, og med det bekrefter hun at nordmøringene aldri har vært involvert i 
dette prosjektet, sa geriljalederen.

Hun hadde også en melding til styreleder Ingve Theodorsen.

– Vi snakker om folk her. Mennesker. Det minste vi forlanger er at du respekterer de 
folkene som betaler prisen for dine kutt med sine liv. Du og dere undergraver demokratiet, 
tordnet bunadsgeriljalederen.

Kraftfullt fra flere

Også Stein Kristiansen (Rødt), Line Karlsvik (SV), Stig Anders Ohrvik (NML) og 
sykepleieren Lise Brændeland holdt kraftfulle appeller.

– Jeg lurer på om noen har vurdert konsekvensene av at vi blir pint inntil beinet for å 
finansiere et prosjekt vi ikke lenger har tro på. At et liv går tapt eller en skade blir 
opprettelig, er det konsekvenser vi bare må tåle? Når blir dette alvor for dem som sitter i 
styret? De ser ikke menneskene, de ser bare tall. Da er det vårt ansvar å sørge for at de 
forstår galskapen i det hele, sa Karlsvik.

– Nils Kvernmo. Ingve Theodorsen. Bent Høie. Dere har ingen tillit! Dere har ingen 
troverdighet! Jeg holder dere ansvarlig for tryggheten vår. Vi ikke er trygge så lenge livene 
våre ligger i deres hender. Snu, eller gå av! tordnet Ohrvik.

Brændeland framkalte mer hånlatter til helseforetakets varierende argumentasjon.

– I vår ble vi på fødeavdelingen fortalt at barnelege ikke har noen sentral rolle i 
behandlingen av syke nyfødte. Det vet vi ikke er sant. Styret mente at det var anestesilege 
som var den viktige personen her, raljerte Brændeland med klar adresse til at man nå vil 
fjerne anestesilegen om natta.

Hun fryktet at man nå piner driften slik at de skal ha faglige argumenter for å kunne legge 
ned enda mer siden.



– Som en kollega sa: Først pisser de på oss, og så klager de på at vi lukter vondt, sa 
Brændeland.

Den uredde sykepleieren gjorde det klart at for helsepersonell må lojaliteten ligge hos 
pasienten.

– Når vi ser at dette går utover pasientsikkerheten, så har vi rett og plikt til å si ifra, sa 
Brændeland, som stilte seg spørsmålet hvordan styret greide å sove med de risikable 
beslutningene som var tatt.
– Dere burde ligge søvnløse, mente Brændeland.


