Stortinget debatterte tirsdag Nasjonal helse- og sykehusplan. Slik debatten gikk, lå det an
til flertall for et Ap-forslag om å beholde føden i Kristiansund til innflytting i SNR på Hjelset i
2024.

Selve avstemninga skjedde to dager senere, torsdag i 12.30-tida, og gikk som forventet:
Ap fikk flertall for føde i Kristiansund inntil nytt sjukehus står klart, mens Sp, SV og Frp ikke
fikk flertall for å beholde føden der for framtida.
Helseminister Bent Høie understreket tirsdag at Helse Møre og Romsdal ikke er bundet av
et slikt Stortingsvedtak, fordi foretaket er forpliktet til sjøl å avgjøre hva som er forsvarlig
drift ved egne sjukehus.
Rbnett snakket med Øyvind Bakke, adm. dir. i Helse Møre og Romsdal, før torsdagens
forventede vedtak om å beholde føde i Kristiansund fram til innflytting på Hjelset.
- Hvilke følger får et slikt Stortingsvedtak for planlegginga av fødetilbudet i
helseforetaket framover, Bakke?
- Vi har notert oss debatten i Stortinget og i media. Men situasjonen er at fødemiljøene
både i Molde og i Kristiansund er veldig sårbare. Det gjelder tilgang på både jordmødre og
gynekologer. Vi er hele tiden nødt til å sikre et faglig forsvarlig tjenestetilbud for kvinner og
barn.
Bakke legger til at foretaket som arbeidsgiver også har ansvar for å sikre et forsvarlig
arbeidsmiljø for ansatte.
- Vi må gjøre fortløpende vurderinger ut fra disse hensynene, sier han. Og:
- Det er krevende å rekruttere til små fagmiljø. Men vi lyser fortløpende ut stillinger til
avdelingene for å sikre bemanningen.
- Vil et Stortingsvedtak om fødetilbud i Kristiansund fram til innflytting på Hjelset, få
følger for planene dere legger?
- Vi skal i løpet av våren legge fram en helhetlig plan for hva som skal skje fram til
sjukehusa i Molde og Kristiansund flytter inn på Hjelset. Det er en oppfølging av sak 18 /
20 fra Volda-møtet, sier Bakke.
Vedtaket i den saka var at styret ba Bakke før sommeren 2020 legge fram en helhetlig
prosjektplan for organisasjonsutvikling fram mot SNR-innflytting.
Den skal gjelde alle fagområder inklusive fødeavdelingene i Molde og Kristiansund. Siste
møte før sommeren er 10. juni.
- Vil stortingsvedtaket om føde spille inn i det arbeidet, Bakke?

- Jeg tenker at et vedtak om å bevare føde i Kristiansund ikke vil spille inn på arbeidet
vårt. Vi er nødt til hele tiden å vurdere om vi får til god og forsvarlig drift. Vi går aldri på
akkord med det faglige.

