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08.03.2021 

PROTOKOLL FRA FORETAKSMØTE I HELSE MIDT-NORGE RHF 
Mandag 8. mars 2021 kl. 10.00 ble det holdt foretaksmøte i Helse Midt-Norge RHF. Møtet ble 

holdt i Helse- og omsorgsdepartementets lokaler i Teatergata 9 samt på telefon. 

 

 

Dagsorden 
Sak 1  Foretaksmøtet konstitueres 

Sak 2  Dagsorden 

Sak 3 Fødetilbud i Nordmøre og Romsdal  

 

 

Fra Helse- og omsorgsdepartementet møtte 
Helse- og omsorgsminister Bent Høie  

 

 

Fra styret møtte 
  Styreleder Tina Steinsvik Sund 

  Liv Stette 

Steinar Kristoffersen 

Torstein Baade Rø 

Lindy Jarosch-von Schweder 

Anita Solberg 

 

 

Fra administrasjonen møtte 
Administrerende direktør Stig Slørdahl 

 

 

 

 

Også til stede 
Statssekretær Anne Grethe Erlandsen  

Politisk rådgiver Thordis Marie Widvey Haugen 

Ekspedisjonssjef Målfrid Bjærum  

Avdelingsdirektør Kai Furberg 

Avdelingsdirektør Anne-Mette Ullahammer 

Fung. avdelingsdirektør Mikkel Hovden Aas 

Seniorrådgiver Siv Lunde 

 

 

Riksrevisjonen var varslet i samsvar med lov om Riksrevisjonen § 13, og deltok ved Ingrid 

Engstad Risa. 
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Sak 1 Foretaksmøtet konstitueres 
Helse- og omsorgsminister Bent Høie ønsket som øverste eiermyndighet og møteleder, 

velkommen. Han spurte om det var merknader til innkallingen. Det var ingen merknader til 

innkallingen.  

 

Foretaksmøtet vedtok:  

 

Innkallingen er godkjent. Foretaksmøtet er lovlig satt.  

 

Styreleder Tina Steinsvik Sund og helse- og omsorgsminister Bent Høie ble valgt til å 

godkjenne protokollen. 

 

 

Sak 2  Dagsorden 
Helse- og omsorgsminister Bent Høie spurte om det var merknader til dagsorden. Det var 

ingen merknader til dagsorden.  

 

Foretaksmøtet vedtok: 

Dagsorden er godkjent. 

 

 

Sak 3 Fødetilbud i Nordmøre og Romsdal  
Foretaksmøtet viste til tidligere krav stilt i foretaksmøte med Helse Midt-Norge RHF 10. juni 

2020 vedrørende fødeavdelingen i Kristiansund. Under sak 8 ble det da vist til at ved Stortingets 

behandling av Nasjonal helse- og sykehusplan 2020-2023 ble det fattet et vedtak hvor 

regjeringen ble bedt om å sørge for at fødeavdelingen i Kristiansund består inntil 

fødeavdelingen i det nye sykehuset på Hjelset er i drift. Foretaksmøtet ba om at Helse Midt-

Norge RHF fulgte opp vedtaket, og at dette på vanlig måte ble vurdert opp mot kravet om 

forsvarlig drift.   

 

Foretaksmøtet viste videre til Stortingets nylige behandling av Dokument 8:7 S (2020–2021)  

om tiltak for å sikre trygge fødsels- og barseltjenester og jordmorberedskap i hele landet, hvor 

det ble fattet to vedtak.  

 

«Stortinget ber regjeringen instruere Helse Midt-Norge RHF om å sikre fortsatt drift av 

fødeavdelingen i Kristiansund i tråd med Stortingets vedtak nr. 574 (2019-2020). 

 

"Stortinget ber regjeringen snarest sørge for at Helse Møre og Romsdal HF tilføres de nødvendige 

faglige og økonomiske ressursene til å sikre forsvarlig drift av fødeavdelingen i Kristiansund, og 

informere Stortinget på egnet måte». 

 

Foretaksmøtet ba Helse Midt-Norge følge opp Stortingets vedtak. Foretaksmøtet hadde for 

øvrig merket seg at samlingen av fødetilbudet i Nordmøre og Romsdal som nylig er iverksatt av 

Helse Møre og Romsdal HF har vært ment å være midlertidig. Samlingen er begrunnet i 

forsvarlighetshensyn og rekrutteringsutfordringer, og er ikke begrunnet i økonomiske forhold.  
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Foretaksmøtet la vekt på at forsvarlighetskravet også gjelder for fødetilbudet ved Molde 

sjukehus, og at vedtaket må følges opp på en måte som ivaretar dette. 

 

Foretaksmøtet vedtok: 

 

- Helse Midt-Norge RHF bes sørge for at Helse Møre og Romsdal HF kontinuerlig jobber for at 

fødetilbudet i Kristiansund så snart som mulig gjenåpnes på en måte som ivaretar at det 

samlede fødetilbudet i Nordmøre og Romsdal er faglig forsvarlig. Helse Midt-Norge RHF bes 

videre sørge for at Helse Møre og Romsdal HF har tilstrekkelige økonomiske og personellmessige 

rammer til å oppfylle dette.  

 

- Hvis Helse Midt-Norge RHF mener det er behov for særskilt bistand fra Helse- og 

omsorgsdepartementet, bes de om å snarlig rapportere dette. 

 

 

Møtet ble hevet kl. 10.10. 

 

 

Oslo, 8. mars 2021 

 

 

Bent Høie                   Tina Steinsvik Sund 

 

 
Protokollen er elektronisk godkjent og har derfor ikke håndskrevne signaturer 


