
 

«Jeg står fullt og helt bak Kjersti Toppe sine uttalelser om sjukehus i Møre og 
Romsdal!! Bygg nytt sjukehus for Molde. Rust opp Kristiansund». 

Det svarte Senterpartiets Per Olaf Lundteigen på Facebook da noen ønsket en 
bekreftelse på at «dette ikke er en uttalelse som kommer fordi det er valg i år».  



- Det var et klart og tydelig svar, Lundteigen, og ganske sikkert etterlengtede ord fra 
en stortingspolitiker - her på Nordmøre mener jo mange at ingen partier på Stortinget 
ønsker å ta omkampen på sykehussaken.  

- Ja, jøssenavn og rike! Vi må jo prate rett fra levra. Noe annet er bare dyrt og dårlig. 
Jeg støtter Kjersti Topper fullt ut. Hun og jeg har samarbeidet helt siden diskusjonen 
om sykehus i Buskerud og i kontrollsaken i Kristiansund, svarer Lundteigen.  

Befolkningen avgjør 

- Senterpartiet uttalte til Tidens Krav i går at de går til valg på å beholde 
lokalsykehuset. Samtidig ligger det vedtak om plassering av sykehus på Hjelset. 
Kommentar? 

- Jeg er jo ikke helt ajour hva som har skjedd i det siste. Jeg kunne saken da vi 
hadde den i Kontrollkomiteen. Situasjonen i dag, faglig og politisk, er en helt annen. 
Hvis diskusjonen hadde kommet opp nå, om sykehusstrukturen i Møre og Romsdal, 
så er jeg helt sikker på at man hadde landet på fire fullverdige sykehus.   

- Flertall for et fortsatt sykehustilbud i Kristiansund, hvordan anser du mulighetene for 
det? 

- Det er det Kristiansunds befolkning som avgjør. For forutsetningen for å ha et 
sykehus i Kristiansund, er at befolkningen er tydelig på det ved stemmegivning ved 
valg, sier Lundteigen som samtidig vil understreke dét med at det må bygges nytt 
sykehus for Molde - som «ikke må bli utsatt for utsettelser». 

- Jeg er lei meg for behandlingen som både Kristiansund og Molde har fått, under 
ulike statsråder. Jeg skjønner godt de kraftige reaksjonene fra Romsdal og Molde på 
at det kan bli usikkerhet igjen. De er redde for at de ikke får de nødvendige 
investeringer. Jeg kan ikke understreke sterkt nok om at det må bygges et nytt 
sykehus for Molde.  

- Hvor da? 

- Hvor det bygges, det må foretaket og de folkevalgte ta stilling til. Jeg vil ikke dra opp 
de ulike tomtealternativene.  

Desantralisere 

Igjen gjentar Lundteigen at om man hadde startet diskusjonen om sykehusstrukturen 
i Møre og Romsdal på nytt, hadde man landet på fire fullverdige sykehus. Han viser 
til den pågående debatten i Odda, hvor enkelte politikere og partier «kappgår 
hverandre for å fortelle at det må beholdes et fullverdig sykehus der».  

- Vi tviler jo på det, men nå har Oddas ordfører fått trumfen. For statsråden har jo 
sagt i Stortinget at det skal være et alternativ som gir tillit til de i Odda-samfunnet. 
Dermed har vi kommet så langt, at det minste sykehuset i Norge, nemlig Odda, det 
blir nå ivaretatt.  



- Vi har nå en diskusjon om, ikke å sentralisere, men om å desantralisere det 
ytterligere. Vi har en diskusjon om akuttkirurgisk beredskap i Kongsberg, som er et 
kraftig krav fra Kongsbergs befolkning om å få tilbake akuttkirurgen for å få et 
fullverdig sykehus der. Vi har et kraftig krav om å få utviklet et bedre sykehustilbud i 
Alta. Det er ikke noe problem for meg å støtte det i dag, sier Lundteigen og fortsetter: 

Uhørt 

- Den sykehusdebatten i Møre og Romsdal, den rir jo hele foretaket som en mare. De 
greier jo ikke å levere resultater. Det henger jo sammen med at de ikke har ro om 
funksjonsfordeling. Ikke ro om hvordan det skal ledes. Folk i Volda er jo forbanna 
fordi de ikke har en stedlig ledelse som tar ansvar for personal, budsjett og faglig 
resultat! Det skjønner jeg så godt. Vi støtter dem jo alt vi kan, for at de skal ha en 
stedlig ledelse. Det er jo helt uhørt at så store virksomheter som et sykehus ikke har 
en stedlig ledelse. Hvor finner du tilsvarende i privat sektor? At ikke Høyre - som gir 
inntrykk av at de er et næringslivsparti - forstår at man må ha en stedlig ledelse, for å 
få effektivisert, avslutter Lundteigen.   

 

 


