
KLAGE OVER VEDTAK OM SAMMENSLÅING AV FØDEAVDELINGENE I 
KRISTIANSUND OG MOLDE 

 

Nærværende klage gjelder Helse Møre og Romsdals vedtak av 24.01.19. Det bes om en snarlig 
behandling av klagen, fortrinnsvis søkes denne behandlet i styremøte den 20.02.19.  

Foretaket er et offentlig organ og forvaltningsloven kommer til anvendelse på dets beslutninger, 
jf. lov om helseforetak § 5. Herved påklages vedtak fattet av Helse Møre og Romsdal den 
24.01.2019 om sammenslåing av fødeavdelingene i Kristiansund og Molde. Vedtaket kreves 
kjent ugyldig. Klagen fremmes i medhold av forvaltningsloven kapittel 6. Vedtaket anføres å 
basere seg på feil i de faktiske opplysninger samt direkte strid med annen lovgivning/vedtak. 
Feilen anføres å ha virket inn på vedtaket. Klagen anføres å være rettidig, jf. fvl § 29. 

Undertegnede er fagperson ansatt ved Kristiansund sykehus i 2001, og har dermed meget god 
kjennskap og engasjement i prosesser siden. Vedtaket av 24.01.19 retter seg direkte mot alle 
fødende og barn i fylket som risikerer et svekket tilbud. Vedtaket angår også undertegnedes 
arbeid og drift av barneavdeling i Kristiansund. Det anføres at undertegnede som helsepersonell 
og tillitsvalgt har rettslig klageinteresse, jf. fvl § 2, jf. fvl § 28. 

Bakgrunnen for klagen er sammensatt og todelt, det gjelder:  

1. feil i premisser for vedtaket (faktiske mangler/saksbehandlingsfeil) samt  

2. manglende iverksettelse av nasjonal helsepolitikk i fylket 

 

1. FEILAKTIGE PREMISSER 

Gjengivelsen av fakta, presentert foran styret av klinikksjef Erdal den 24.01.19 var feil. Både 
klinikksjef og adm direktør førte styret bak lyset. 

Styrebehandling av saker foregår etter presentasjon av fagpersoner, ofte klinikkledelse. I 
ledelsens oppgaver inngår faktisk presentasjon av eventuelle bekymringer fra fagmiljøer, da 
disse ellers ikke har anledning til å uttale seg. Den nevnte presentasjonen som dannet grunnlaget 
for vedtaket var tendensiøs og direkte feil. 

Det anføres at ledelsen unnlot, med overlegg, å presentere for dem velkjente bekymringer fra bla 
fagmiljøet i Kristiansund. I tillegg ble de sannsynlige alvorlige konsekvensene ved en 
sammenslåing underkommunisert. Det påhviler klinikkledelse et stort ansvar ettersom det er tale 
om endringer i pasienttilbudet som kan få tragiske utfall. Det er dermed meget viktig at saker blir 
presentert helhetlig og ærlig, herunder at bekymringer videreformidlet til ledelsen blir 



kommunisert til styret. Dette var dessverre ikke tilfellet i presentasjonen den 24.01.19. Nedenfor 
følger en redegjørelse for de feil som foreligger. 

 

1.1. Klinikksjef Erdal anførte at fagmiljøer i Kristiansund og Molde ønsket en 
sammenslåing helt siden 2005,  men var uenige om plassering. 

"Fagmiljøa ved dei to sjukehusa har i hovudsak lenge støtta ei samanslåing, men dei har 
ulike syn på kor ei slik samlokalisering bør vere og kva tid den bør gjerast i forhold til 
innflyttingstidspunktet i SNR" sier Erdal. 

Undertegnede velger å uttale seg på vegne av fagmiljøet i Kristiansund hvor jeg har deltatt i 
prosesser siden 2001. De fleste fakta er likevel enkle å finne uansett hvilke fagmiljøet man 
hører til. Historikken er følgende: 

• Samla Plan 2003-2004 i Helse Nordmøre og Romsdal HF slår fast at Helse Nordmøre og 
Romsdal skal ha to sykehus løsning dvs hver by skal ha sitt akuttsykehus. 

• 2004-2009 – arbeid med Nye Molde sykehus: Idefase 2007; Konsept Fase 2008. 
• 2009 - økonomiske driftsutfordringer lar seg merke i lys av bygging av Det Nye Molde 

sykehus bestemt lagt til Eikrem. 
• I 2010 ble det i Styret i Helse Nordmøre og Romsdal fattet vedtak om å flytte 

fødeavdeling og akutt kirurgi fra Kristiansund til Molde for å spare penger til det Nye 
Molde Sykehus på Eikrem (Vikaneset vedtak). Dette skapte enorme protester fra 
befolkningen og helsepersonell hvor 10 000 nordmøringer demonstrerte mot vedtaket. 
Daværende helseminister stoppet prosessen og opprettet et nytt foretak Helse Møre og 
Romsdal . 

Befolkning skjønte at man måtte stemme for felles sykehus fordi i motsatt fall ville Nye 
Molde sykehus bli til et felles sykehus. 

Felles-sykehus-prosessen var i gang. 

• I oktober 2012 skrev Enhet for føde, barsel og poliklinikk i Kristiansund en 
høringsuttalelse ift felles sykehus for Nordmøre og Romsdal. Fagmiljøet ved 
føde/gynekologi i Kristiansund uttrykte der sin bekymring for reiseavstander for fødende 
fra Ytre Nordmøre og anbefalte at felles sykehuset bør ligge midt mellom byene. Det 
understrekes også i dette dokumentet at et sykehus liggende på Hjelset blir for langt unna 
for fødende fra Nordmøre (!) 

Klinikksjefens fremstilling om fagmiljøets ønsker er således påviselig feil og misvisende. I 
tidsrommet 2005-2011 var det ikke rom for noe diskusjoner siden begge byer var tiltenkt å 
ha hvert sitt akuttsykehus. Fagmiljøet gav en klar uttalelse til felles-sykehus-prosessen og 



ikke en gang der ønsket man sammenslåing av fødeavdelinger FØR et felles sykehus ble til 
virkeligheten. I lys av dette fremstår det som om at klinikksjefen har presentert feil fakta 
med overlegg. Av hensyn til fagmiljøets svært offentlige og lange kamp mot 
sammenslåing, er det vanskelig å tenke seg at dette er informasjon han ikke var kjent med. 
Det bemerkes for øvrig at klinikksjefen verken har skriftlige dokumenter eller muntlige 
uttalelser til å begrunne sin ovennevnte påstand.  

Som bevis tilbys: 

Bilag 1: Kopi av høringsuttalelse ift fellessykehuset fra oktober 2012 

Bilag 2: Kopi av bekymringsbrev fra ansatte på fødeavdelingen i Kristiansund til styret i 
etterkant av personalmøte i januar 2019 hvor de ansattes bekymringer ble muntlig 
formidlet til avdelingssjef Skogeng fra Ålesund. 

 

1.2. Kvalitetsindikatorer valgt til ROS analysen den 04.02.19 strider mot de forslag til 
kvalitetsindikatorer i et nasjonalt veileder "Trygt fødetilbud". 

"Det har til tider vore vanskeleg å innfri kvalitetskrava i Eit trygt fødetilbod. Dei offentlege 
opne kvalitetstala viser ein uønskt variasjon, noko som også kjem fram i dei interne 
ROS-analysane som blei gjennomført i klinikken i 2018 og som tok for seg driftssituasjonen 
ved fødeavdelingane i Kristiansund og Molde. Av omsyn til kvalitet, pasienttryggleik, 
rekruttering og utfordingar i drifta, vil klinikken samle fødeavdelingane til eitt fagmiljø i 
god tid før innflytting i Sjukehuset Nordmøre og Romsdal.", skrev Erdal. 

I denne påstanden valgte klinikksjef å vektlegge kun 2 kvalitetsindikatorer fra ROS 
analysen: 

• Vedvarende høy forekomst av sectio 
• Asfyksi  (Apgar under 7 etter 5 min) 

Ettersom klinikksjefen henviser i sin tale til "kvalitetskrav i Trygt fødetilbud" så er det 
graverende at han ikke bruker de  kvalitetskrav som er anbefalt i dette dokumentet. “Trygt 
fødetilbud” foreslår 11 kvalitetsindikatorer : 

 

1. Andel inngrep hos ”standard førstegangsfødende”under 35 år og ≥ 35 år 
2. Andel ukompliserte fødsler < 35 år og ≥ 35 år 
3. Blødning etter fødsel som krever transfusjon 
4. Perinealrift 3A, 3 B, 3 C og 4 Prosent i forhold til vaginale fødsler 
5. Kontinuerlig tilstedeværelse av jordmor / faglig omsorgsperson i den aktive fase av 

fødselen. 



6. Hudkontakt mor -barn rett etter fødselen. Kvinnen skal ha barnet hos seg uforstyrret, i 
alle fall en times tid. Eller optimalt til den første amming har funnet sted. 

7. Apgar skår < 4 ved 5 min 
8. Respirasjonsstøtte (respirator, CPAP) 
9. Nyfødtintensivavdeling (NICU) opphold ≥ 3 dager 
10. Reinnleggelse pga dehydrert eller ikterisk barn 
11. Neonatal død (0-27d)»»» 

 

Det er helt tydelig at klinikksjefen fører styret bak lyset når han IKKE velger de 
kvalitetskrav foreslått i nasjonal veileder, men velger 2 andre som han vet at fødeavdeling i 
Molde skårer bedre på etter utførelse av interne ROS analyser i 2018.  

Han tilføyer at våre fødeavdelinger ikke innfrir kvalitetskravene i “Trygt fødetilbud” mens 
de  ikke er kartlagt så langt! Dette er uholdbart i en så omfattende og urovekkende prosess 
samtidig som klinikksjefen antyder utfordringer med kvalitet. 

Under ROS analysen den 4.02 ble det presentert noe flere kvalitetskrav men kun en av dem 
stemmer med nasjonale anbefalinger(fødselsrifter men uten spesifikasjon om 
alvorlighetsgrad) 

 Klinikksjefen kaller i tillegg kriteriet "Apgar under 7 etter 5 min" som asfyksi, noe som 
ikke er riktig og i strid med asfyksi diagnosen (Henvises til legeforeningens forslag til 
enhetlige nasjonale kriterier for diagnosekoder i nyfødtmedisin fra 2015.) Etter at 
klinikksjefen ble gjort oppmerksom på det , ble kriteriet omtalt som oksygenmangel-som 
heller ikke er riktig.  En finner det dypt urovekkende at en kvalitetsindikator blir omtalt 
som en sykdomsdiagnose urettmessig og kan skape tydelig uro hos befolkningen pga 
misvisende fremstilling av ledelsen.  

  Klinikksjefen kan vel velge selv andre kvalitetsindikatorer men bør være ærlig at de ikke 
er nasjonale og forklare hvorfor en gikk bort fra dem.  Dette har ikke skjedd.  

 

1.3. Klinikksjefens vurdering av at sammenslåing av fødeavdelingene vil sikre et 
tryggere og bedre tilbud er enda ikke undersøkt og totalt ubegrunnet 

"I føretaket er vi likevel trygge på at ei samanslåing av fødetilbodet vil gje betre kvalitet og 
pasienttryggleik og at det vil gjere det lettare å rekruttere til fagmiljøa i framtida", seier 
klinikksjef i Klinikk for kvinner, barn og ungdom Henrik Erdal. 

Det dreier seg om sammenslåing av 2 fødeavdelinger med potensielt mye lengre reiser for 
mange gravide i situasjonen hvor tiden er avgjørende for bevaring av liv og helse. I tillegg 



driver foretaket med andre omstruktureringsprosesser (ambulanser, intensiv) i tiden hvor 
følgetjenester for gravide ikke fungerer og blir utfordret og satt under press. For øvrig får 
bekymrede ansatte i Kristiansund ikke svar på et eneste detaljert spørsmål angående 
hvordan klinikkledelsen ser realitetene i vedtaket for seg. Vi bor i et fylke med hardt vær, 
fjord og fjell.  

Hvordan vet klinikksjefen at å avvikle en fødeavdeling gir bedre tilbud? Hva er det han kan 
henvise til? Hvilke kartlegging er det gjort?  

Etter undertegnedes er det innlysende at klinikksjefens påstand er ubegrunnet og ikke 
undersøkt. 

Det understrekes for øvrig at sammenslåingen er anbefalt å behandle uten forutgående ROS 
analyse.  

En står dermed i en situasjon der det er fremsatt sannsynlige uriktige påstander om 
pasienttrygghet uten forutgående undersøkelser. Det foreligger ikke faktiske opplysninger 
til støtte for ovennevnte syn ei heller planer om å utrede realiteten i påstanden. 
Klinikksjefen beroliger styret med sin påstand, i realiteten er det imidlertid flere faktorer 
som bør skape uro hos ham som fagperson. Hans påstand fremstår således som grovt 
uforsvarlig i beste fall.  

Klinikksjefen og direktøren underkommuniserer at fødens sammenslåing planlegges 
samtidig med mange andre prosesser som endringer innen anestesi og 
ambulansevirksomhet. Dette har stor betydning. Foretaket har fått en sterk kritikk av 
Statens helsetilsyn i en annen sak i 2015 hvor man også har gjennomført endringer i 
helsetilbudet på flere felt som endte tragisk. Foretaket har virkelig ikke lært noe av dette 
når store og sammensatte endringer i seg selv ikke tas opp til grundig diskusjon i styret. 

 

1.4. Ang reisetid for gravide og følgetjeneste 

"Styret bad føretaket om å fortsetje planlegginga og som ledd i det vidare arbeidet har 
føretaket invitert til ei ROS-analyse på Batnfjordsøra 4.februar. Hensikta med analysen er 
å få fram kva risikoar samanslåinga kan gje og kome med innspel til kompenserande tiltak. 
Eit av risikoområde som vil bli tatt opp er lang reiseveg og beredskap/følgjeteneste for 
gravide og fødande. Erdal fortel at HMR over tid har forsøkt å få til ein fullverdig 
beredskap og følgjeteneste, men ein har ikkje lykkast med det og ein er avhengig av eit godt 
samarbeid med kommunane for å løyse denne oppgåva. ", mener Erdal 

En kan ikke forvente at kommuner skal ta over oppgaver som hører hjemme i 
spesialisthelsetjenesten. En kan ikke sette dette som forutsetning til avvikling av fødetilbud. 



Klinikksjefen burde heller understreke hvorvidt dette ville skape problemer ved 
sammenslåing og at det er ene og alene foretakets ansvar. 

Under styremøte ble administrasjonen spurt om følgetjeneste til gravide av styremedlem 
Bjarne Storset. Adm direktør Remme svarte at den fungerer nå i 50-60 % men må fungere i 
100 %. Dette er påviselig feilinformasjon som styret har fått fra selve direktøren. 

Realitetene er at tjenesten fungerer i ca 25 % og betjenes av 2 jordmødre, hvor en av dem 
var langtidssykemeldt. De to betjener 2 av 6 uker i turnus. Tjenesten er dårlig betalt og lite 
attraktiv. Når begge jordmødrene er på plass fungerer tjenesten i 34,5%. 

Adm.direktør er gjort oppmerksom på utfordringene med tjenesten, men velger her å holde 
dem skjult for styret. Dette anføres å være meget alvorlig, alle påstandene kan samlet sett 
medføre et erstatningsansvar for foretaket. 

Som bevis tilbys: 
Bilag 3: Redegjørelse fra jordmor som arbeider i følgetjenesten 

1.5. Klinikksjefen foreslår å fatte vedtak om sammenslåing av fødeavdelingene 
samtidig som han sier: 

“Ein føresetnad for å samle fødetilbodet ved eitt av sjukehusa er å sikre gravide og 
fødande ei trygg oppfølging og eit trygt og godt transporttilbod til sjukehuset. " 

Ingen av disse 2 forutsetningene er oppfylt,  ikke kartlagt en gang. Det påpekes således 
igjen at vedtaket fattes uten forutgående undersøkelser og dermed utilstrekkelig materielt 
grunnlag. Dette faller på sin egen urimelighet 

 

1.6. Tilbakeholdelse av informasjon av stor betydning 

• Høye tall av transportfødsler ble tilbakeholdt for styret 

Ved ROS analyse utført 04.02.19 presenteres det tall på hvor mange kvinner på Nordmøre 
som føder barn utenfor sykehus. Tallet viser seg å være 20 ganger større enn 
gjennomsnittet i Norge. Sammenslåing av fødetilbudet kan forverre deres situasjon 
ytterligere. Klinikksjefen er godt klar over dette men  nevner ikke problemet han kjenner 
godt til under styrebehandling den 24.01.19. 

• Forskningsresultater som peker på risiko ved større reiseavstander for fødende 
ble tilbakeholdt for styret 



Det foreligger en stor (ca 630 000 fødsler i Norge på 10 års periode) og omfattende norsk 
studie /doktoravhandling ved gynekolog Hilde Engjom i Bergen publisert i 2018 som 
kaster nytt lys over betydning av avstand til fødeavdeling.  

Dr. Engjom fant både langt større spedbarnsdødelighet og komplikasjoner hos mor og barn 
ved økende reiseavstand. 

  https://www.ajog.org/article/S0002-9378(17)30499-4/pdf 

Spedbarnsdødelighet under fødsel og i løpet av første levedøgn er 8,4/1000 ved uplanlagte 
fødsler utenfor fødeinstitusjon .Innenfor institusjon er tallet 2,4/1000. Det betyr altså at det 
er over 3 ganger større risiko at barnet dør ved uplanlagt fødsel utenfor institusjon 
enn når det er født på en fødestue/fødeavdeling. 

Sammenlignet med kvinner med reisetid 60 min eller mindre økte risikoen for 
uplanlagt fødsel utenfor institusjon fra 0,7 til 3,5%(femdoblet) ved 1-2 timer;og hvis 
reisetiden var over 2 timer så økte risikoen til 4,5%/syvdoblet/  

Ved reisetid mer enn 1 time økte risiko for potensielt livstruende komplikasjoner hos 
kvinnen i form av eklampsi og HELLP -syndrom; 50% hos førstegangsfødende  og doblet 
risiko for eklampsi hos flergangsfødende. 

 Størrelsen på fødeklinikken var altså ikke avgjørende. Hun fant ut at reisetiden til 
fødeklinikken var viktigst. 
https://www.nrk.no/hordaland/ny-undersokelse_-avstand-til-klinikken-avgjorende-fo
r-fodende-1.13466790 

Forsker Bjørn Gunnarson fant lignende sammenheng mellom reisevei og 
spedbarnsdødelighet.  

I vår del av fylket  bor ca 7300 mennesker i Halsa, Aure og Smøla som har over 2 times 
avstand til fødeavdeling. Hvis denne avstanden blir enda lengre så øker fare for fødende 
mor og det nyfødte barnet enda mer.  

Det er ikke å forstå at klinikksjefen utelatte å informere styret om slike forsknings 
resultater. Tvert imot trygget han styret på at sammenslåing er trygg og gir bedre tilbud. 

På ovennevnte grunnlag i punkt 1. med underpunkter, anføres at ledelsen og dermed også 
styret la feilaktig informasjon til grunn for vedtaket den 24.01.19. Det resulterer i at det 
foreligger alvorlige mangler i det faktiske grunnlaget for vedtaket, og dermed også selve 
vedtaket. Mangelen anføres å ha hatt innvirkning på vedtaket. Dersom de alvorlige 

https://www.ajog.org/article/S0002-9378(17)30499-4/pdf
https://www.nrk.no/hordaland/ny-undersokelse_-avstand-til-klinikken-avgjorende-for-fodende-1.13466790
https://www.nrk.no/hordaland/ny-undersokelse_-avstand-til-klinikken-avgjorende-for-fodende-1.13466790


bekymringene og konsekvenser av en sammenslåing ble kommunisert, ville dette 
uomtvistelig ha ført til et annet resultat.   

 
For øvrig bemerkes at faktaene som undertegnede har referert til er lett tilgjengelige. 
Underkommunikasjon eller unnlatelse av disse, anføres å være meget uforsvarlig. Klinikksjefen 
har blitt utfordret på denne forskningen . Han mente at forskerens ny artikkel «Helseregistre for 
forskning(…)» svekker de konklusjonene ift spedbarnsdødelighet og reisevei som hun fant og 
som er referert ovenfor. Hilde Engjom er kontaktet og avviser klinikksjefens påstand i en 
korrespondanse som styret kan få innsyn i.  
 
2. STYRETS ANSVAR TIL Å IVERKSETTE NASJONAL HELSEPOLITIKK 

De regionale helseforetak har et lovpålagt overordnet ansvar for å iverksette den nasjonale 
helsepolitikken i helseregion, jf. Helseforetaksloven § 2a. Det er underforstått at underordnede 
styrer må ha samme oppgave. 

I mai 2018 fattet Stortinget et vedtak om å sikre en trygg og fremtidsrettet fødselsomsorg ved å 
sikre dagens fødeinstitusjoner. Det innebærer at det ikke skal legges ned flere fødeavdelinger i 
Norge. Det er ingen grunn til at et nasjonalt vedtak ikke skal gjelde Nordmøre og Romsdal. 

Jordmorforening er meget klar på å kjempe om kvinners rettigheter og samt. viser til farer med 
nedleggelser av flere fødeinstitusjoner 

https://sykepleien.no/2019/02/fodsler-under-transport-og-uplanlagte-fodsler-i-hjemmet-oker  

Det er åpenbart at årsaken til sammenslåing av føden er økonomiske problemer i Helse Møre og 
Romsdal og det er en del av større sparepakke, jf. styredokumenter. Det må i tillegg henvises til 
helseministerens uttalelse fra 2013 i Stortinget som angikk samme problemet. Han var tydelig i 
at fødeavdelingen ikke kan være gjenstand for sparetiltak. 

En iverksetting av vedtaket av 24.01.19 innebærer således at foretaket handler i strid med et 
nasjonalt vedtak og således også i strid med sitt lovpålagte ansvar.  

3. KONKLUSJON 

På ovennevnte grunnlag anføres at Helse Møre og Romsdals vedtak av 24.01.19 om 
sammenslåing av fødeavdelingene i Kristiansund og Molde lider av flere alvorlige feil som har 
virket inn på vedtakets innhold. Vedtaket kreves kjent ugyldig.  

Det bemerkes at prosessen og vedtaket skaper stor interesse og engasjement hos 
lokalbefolkningen. Den økonomiske gevinsten er høyst tvilsom og heller ikke presentert. Saken 

https://sykepleien.no/2019/02/fodsler-under-transport-og-uplanlagte-fodsler-i-hjemmet-oker


er alvorlig og kommet ganske langt. En forventer derfor  at styret behandler klagen  på det 
nærmeste styremøte den 20.02.19 altså like raskt som mange prosesser foregår for tida i Helse 
Møre og Romsdal foretak. 

Dersom klagen ikke tas til følge, eller ikke behandles innen 3 uker, vil den bli rettet til 
overordnet klageorgan .  

 
Deres behandling imøteses 
 
Med vennlig hilsen  
 
Anna Owczarz  
 
11.02.2019 Kristiansund 


