Beklager
informasjonshåndtering
Assisterende kommunikasjonssjef
Pernille Lønne Mørkhagen i Vestre
Viken beklager på det sterkeste at

jordmødrene ved fødeavdelingen
i Kongsberg fikk beskjed om at
avdelingen deres var stengt for fødsler
på et allmøte for alle ansatte ved
sykehuset.
– Vi fikk en veldig kort frist fra
Helsetilsynet. I alt kaos ble det her

gjort en glipp ved at ikke ansatte ved
fødeavdelingen ble informert i forkant
av allmøtet. Det er trist og leit, og
jeg forstår reaksjonene dette har
avstedkommet. Det er ikke annet å
gjøre enn å beklage og det har vi gjort,
sier hun.

Gransker legen og organiseringen
Statens Helsetilsyn mener at i tillegg til saken mot den aktuelle legen så
er det forhold rundt organisering og drift som er hovedproblemet ved
fødeavdelingen på Kongsberg.
Avdelingsdirektør Gorm Are
Grammeltvedt i Helsetilsynet
forteller at de fikk oversendt en
sak fra Helsetilsynet i Buskerud i
april i fjor. Den gjaldt fem konkrete
hendelser ved fødeavdelingen
på Kongsberg, og i fire av disse
hendelsene var den aktuelle legen
involvert.
– Også annet helsepersonell, en
lege og tre jordmødre, var involvert
i disse hendelsene. Etter at vi
gjennomgikk saken fant vi grunn
til å varsle legen som var involvert i
fire av sakene om at vi ville vurdere
å gi han en advarsel. Vi har etter
at vi mottok nye opplysninger i
saken i februar i år, også varslet
en jordmor. Øvrig personell som
var omtalt, fant vi ingen grunn til
å varsle. Hovedproblemstillingen
slik vi ser det, er utfordringer i
måten virksomheten er drevet på.
Dette er et ledelsesspørsmål, sier
Grammeltvedt.

Tilsyn i september
Den aktuelle legen fikk et brev fra
Helsetilsynet i juni 2009 hvor han
ble varslet om at det ble vurdert å
gi han en advarsel. Et slik brev er et
forhåndsvarsel om en reaksjon slik
at vedkommende kan få mulighet
til å kommentere situasjonen før en
avgjørelse blir fattet.
– Saken reiser spørsmål
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knyttet til samhandlingen
mellom personellet, hvordan
seleksjonskriteriene var og ble
etterlevd og på kompetansen til
helsepersonellet. På grunn av
dette varslet vi et tilsyn som ble
gjennomført i september i fjor.
Her fant vi tre avvik som gikk på
at man tillot fødsler med kjent
risiko for mor og barn uten at
sykehuset hadde den nødvendige
kompetanse til å håndtere dette,
at de mangler systemer for
kvalitetsovervåking og forbedring
og at de ikke hadde et system
som sikret dokumentasjon av den
pasientrettede virksomheten.
Disse avvikene er fulgt opp
fra tilsynsmyndighetens side,
samtidig som vi har ventet på
svar fra Vestre Viken knyttet til
de fem aktuelle hendelsene. Når
det kom ytterligere en hendelse
i januar, hvor igjen den aktuelle
legen var involvert, har vi valgt å
se alle disse sakene i sammenheng
før vi kommer med en endelig
konklusjon. Saken var imidlertid
så alvorlig at Helsetilsynet i
Buskerud, i samråd med oss i
Statens Helsetilsyn, ba Vestre
Viken Helseforetak om å gi en
redegjørelse for hvordan de
ville sikre forsvarlig drift ved
avdelingen innenfor en meget kort
tidsfrist. Det var helseforetaket

Gorm Are Grammeltvedt

selv som tok avgjørelsen om å stenge
avdelingen for fødende, sier Gorm
Are Grammeltvedt.

Forutsetninger for drift
Han er kjent med at Vestre Viken
ønsker å øke bemanningen av
gynekologer slik at de konstant kan
ha tilstedeværende gynekolog, før
de vil gjenåpne fødeavdelingen. Han
vil ikke uttale seg om dette er et
nødvendig tiltak eller ikke, og han
er kjent med at andre helseforetak
driver mindre fødeenheter med
gynekologer på hjemmevakt.
– Helsetilsynet sendte et brev til
Helse- og omsorgsdepartementet i
mai 2008 hvor vi oppsummerte våre
vurderinger av små fødeavdelinger.
Her påpeker vi at disse avdelingene
er sårbare for vikarbruk, og vi
anbefaler å omgjøre de fleste av
landets små fødeavdelinger til
jordmorstyrte fødestuer, sier Gorm
Are Grammeltvedt.

