



– En årsak til dette er at vi ikke fikk på plass prosjektleder for organisasjonsutvikling i 
Sjukehuset Nordmøre og Romsdal (SNR) før 1. mai, sier Bakke.


Torsdag vedtok Stortinget at det skal være fødeavdeling i Kristiansund fram til nytt sykehus 
på Hjelset er i drift. Helse- og omsorgsminister Bent Høie har gjort det klart at 
helseforetaket ikke er forpliktet til å følge vedtaket.

– Et vedtak i Stortinget kan ikke frata den lokale ledelsen ansvaret for at det blir gitt et 
forsvarlig tilbud, sa Høie i en replikkordveksling med Åshild Bruun-Gundersen i Frp.



Ingen dato i juni

– Du har sagt til Romsdals Budstikke at vedtaket i Stortinget ikke spiller inn på det arbeidet 
dere gjør. Kan du utdype det?

– Vi har et styrevedtak som sier at fødeavdelingene skal slås sammen i god før nytt 
sykehus er tatt i bruk. I februar gjorde styret et nytt vedtak om at vi skal legge fram en 
helhetlig plan for hva som skal skje fram mot at SNR er realisert. Dette gjelder ikke bare 
fødetilbudet, men det samla tilbudet i Møre og Romsdal. Men det kommer ingen konkrete 
datoer til styremøtet i juni. Det vil være mer en overordnet plan om hva som skal skje 
framover, sier Bakke.

Rødt på 10 av 19

– Risiko- og sårbarhetsanalysen som ble gjort i forkant av vedtaket 27. mars 2019 om å 
legge ned fødeavdelingen i Kristiansund, viste rødt, det vil si ikke akseptabel risiko, på 10 
av 19 risikoområder. Hva har skjedd siden denne ble laget som nå eventuelt gjør det 
forsvarlig med en sammenslåing?

– Begge fagmiljøene tilknyttet fødeavdelingene i Molde og Kristiansund er sårbare. Det er 
små vaktlag hvor det er snakk om fire- og femdelt gynekologvakt. Er ei jordmor syk på 
natt, er det en halvering av jordmorberedskapen den natta. Vi har med andre ord to miljø 
som ikke er robuste. I Kristiansund har det i mange år vært driftet med mye bruk av 
legevikarer. Vi har regelmessig brudd på vernebestemmelsene. Dette er forhold vi er 
bekymret for og har hatt tett dialog med fagmiljøene om. Det er mitt ansvar å gi ansatte et 
forsvarlig arbeidsmiljø og å sikre en forsvarlig fødselsomsorg. Vi har den siste tiden mottatt 
varsel fra ansatte ved begge sykehus om høyt arbeidspress, sier Bakke.

Frp ber Høie instruere

– Helsepolitisk talsperson i Frp, Åshild Bruun-Gundersen, vil at Høie skal følge opp 
stortingsvedtaket med å instruere helseforetaket? Hvordan vil du forholde deg til en slik 
instruksjon dersom den skulle komme?

– Det vil jeg forholde meg til dersom det skulle skje. Rekruttering av nødvendig 
fagpersonell er den største utfordringen. Vi har hatt svært mange utlysninger etter både 
gynekologer og jordmødre. Den beste måten å sikre rekrutteringen på er å utdanne egne 
og så sørge for at de kommer tilbake. Det siste har vi ikke alltid lyktes med.

– Fødesaken har allerede kosten én direktør i Helse Møre og Romsdal jobben. Hva er 
dine refleksjoner rundt det?

– Hva som er bakgrunnen for tidligere direktørers avgang, har jeg hverken innsikt i eller 
ønsker å kommentere. Mitt ansvar er å gi et godt og forsvarlig tilbud til de fødende i Møre 
og Romsdal og sørge for at de ansatte har et fullt forsvarlig arbeidsmiljø. Det er det jeg har 
fokus på, sier Bakke.


