
Hva mener Senterpartiet egentlig om framtiden til Kristiansund sjukehus og bygging av 
fellessykehuset? Det er tydelig uenighet mellom Møre og Romsdal Sp og partiets helsepolitiske 
talsperson Kjersti Toppe om saken. Mens Toppe har vært tydelig på at hun ikke kan akseptere 
fellessykehuset på Hjelset slik det nå planlegges, forutsetter fylkesstyret i Møre og Romsdal at det 
skal bygges som planlagt.

Stiller seg bak

Det vakte oppsikt da Senterpartiet i Kristiansund slapp nyheten om at partiet ville gå til valg på å 
beholde lokalsykehuset i Kristiansund. Tidens Krav har i en uke forsøkt å få svar på hva partileder 
Trygve Slagsvold Vedum mener om saken. Den eneste uttalelsen vi har fått formidlet fra partiets 
kommunikasjonsapparat er imidlertid denne:
– Jeg viser til uttalelsene som stortingsrepresentant Jenny Klinge har kommet med i denne saken, 
og stiller meg bak disse.
Konfrontert med at det hersker til dels stor usikkerhet og forvirring på Nordmøre rundt Klinges 
uttalelser, får vi dette svaret fra medierådgiver Karl Kristian Langeland:
– Det er ingen tvil om at Senterpartiet har kjempet for Kristiansund sykehus. Regjeringen har 
varslet at de vil legge frem en sak om det planlagte sykehuset for Stortinget, og Vedum vil se 
saken i sin hele og fulle bredde før han uttaler seg ytterligere i denne saken som partileder.

https://www.tk.no/nyheter/politikk/kristiansund/sp-til-valg-pa-a-beholde-kristiansund-sjukehus/s/5-51-313296


Flere uttalelser

Klinge har i løpet av en uke uttalt seg i flere retninger:

I RETNING NULLALTERNATIVET: «Viss føresetnadene for eit nytt sjukehus ikkje blir oppfylte, er 
det opplagt at grunnlaget for å byggje dette er borte, jamfør krava som Kristiansund Sp formulerer. 
I så fall må ein sørgje for at begge dei to eksisterande sjukehusa blir fullverdige lokalsjukehus for 
framtida og at dei får tilfredsstillande bygningar og utstyr».

FOR NYBYGG I MOLDE: Jeg vil i hvert fall ikke ha omkamp om et nytt sjukehus i Molde. Og det 
tror jeg at jeg har med hele stortingsgruppa på. Her er det ikke snakk om å forpurre byggingen av 
et nytt sjukehus i Molde.

JA TIL HJELSET: «Vi kan ikke hoppe og sprette rundt i denne saken lenger. Jeg ønsker ikke å 
stanse denne prosessen, la det være helt klart». 

OG BETINGET NEI TIL HJELSET: «Jenny Klinge vil ikke stemme for å gi lån til et fellessykehus 
som ikke fyller befolkningens behov, med mindre Kristiansund sjukehus består med nødvendige 
funksjoner og senger. – Nei, det er ikke aktuelt, svarer Senterpartiets førstekandidat i Møre og 
Romsdal»

Ville stanset prosessen

Å stemme mot å gi lån til sykehuset i Stortinget vil ha som konsekvens at prosessen stanses, noe 
Klinge sier hun ikke vil. TK har derfor spurt Klinge om hva hun kommer til å stemme hvis det skulle 
ligge an til at et flertall i Stortinget deler hennes oppfatning om at forutsetningene ikke er til stede 
for SNR-prosjektet.
– Hvis det nye sykehuset ikke blir et reelt fellessykehus, må Kristiansund sjukehus bestå enten 
som sykehus eller sykehusavdeling for at tilbudet tilsammen blir godt nok. Derfor er det mulig å 
stemme for å bygge et nedskalert sjukehus på Hjelset hvis det samtidig blir gjort klart at det samla 
tilbudet i de to byene blir godt nok. Det kan også oppstå nye ting i saken som kompliserer bildet. 
Men alt dette vet vi ingenting om ennå, og jeg kan ikke forskottere hva konklusjonen min eller 
konklusjonen til partiet blir, skriver Klinge i en e-post til Tidens Krav.

Vil komme

Samtidig er hun klar på en ting:
– Det kommer til å bli bygd et nytt sykehusbygg på Hjelset, det er det stortingsflertall for.
Hun understreker at hun med formuleringen «eksisterande sjukehusa» i leserbrevet ikke mener 
dagens to sykehusbygg i Kristiansund og Molde.
– Verken tidligere eller nå nylig har jeg ment at dagens Molde sjukehus må fortsette med samme 
bygningsmasse. Det trengs et nytt sykehusbygg der, presiserer Klinge.

Ny informasjon

Hun påpeker samtidig at saken er i stadig utvikling, ved at det kommer ny informasjon om hva det 
nye sykehuset ikke skal inneholde av kapasitet og tilbud.
– Denne saken bør framover handle om hva som er innbyggerne og pasientene sitt beste. Jeg har 
forholdt meg til nye opplysninger om for eksempel sengebelegget, og disse tilsier at det ikke vil 
være et forsvarlig tilbud ved det nye sykehuset til det antallet innbyggere som vi har i regionen. 
Hvilke planer helseforetaket har, må bli lagt fram før Stortinget skal behandle saken, gjentar Klinge.

https://www.tk.no/meninger/leserbrev/sykehus/sjukehussaka-kan-det-beste-bli-det-godes-fiende/o/5-51-309309

