Mye har skjedd siden Stortingets enstemmige ja til Sjukehuset Nordmøre og Romsdal
(SNR) høsten 2017: Ny forsking om markant økt risiko knyttet til reiseavstand for fødsler
med komplikasjoner. Meldinger om kuttrunder for Helse Møre og Romsdal er blitt en
gjenganger.
– Vi så faresignalene i 2017, og la inn eget forslag om at de økonomiske forutsetninger
måtte være til stede for å realisere SNR, påpeker Kjersti Toppe (Sp). Disse
forutsetningene er brutt. Nå kuttes i pasienttilbud over hele fylket, påpeker Toppe, som er
helsepolitisk talskvinne i partiet.
– En politiker skal lede og skjære gjennom når det er nødvendig, sier Per Olaf Lundteigen
(Sp).
Sentralt står de formelt fortsatt sammen med fylkespartiet på vedtaket om at Kristiansund
skal ha et avdelingssykehus under SNR-paraplyen.
– Men vi mener det er innlysende at forutsetningen for planene ikke har vært til stede, sier
Toppe.

Hun understreker at de sentralt heller aldri har gått inn for å legge ned fødeavdelingen i
Kristiansund. Lundteigen er på sin side helt på linje med ordførerkandidat Berit Frey om å
skrote hele SNR, med fellessykehuset på Hjelset som det nye akuttsykehuset for
Nordmøre og Romsdal.
– Vi må hogge over den gordiske knuten. Man har ikke råd til SNR. Kassa er tom. Man må
rekalkulere 0-alternativet og investere i Molde.
Sp-toppene beskriver den gordiske knuten: Det skal spares masse penger, samtidig som
flokken skal yte mer. Milliardlån til SNR skal betales tilbake. Fagfolkene blir mer og mer
frustrerte. Helse Møre og Romsdal går med underskudd som bare øker.
– Det blir bare verre og verre å lede dette her. Møre og Romsdal blir filleristet. Det kan ikke
vi sitte og se på.

Politisk ansvar
Til syvende og sist handler sykehussaken om politisk ansvarlighet, påpeker Sp-toppene.
– Kristiansund er ikke noen utkant. Hvis det er trygghet for et velfungerende sykehus får
man et helt annet rekrutteringsgrunnlag.
– Vi rammes av usannheter satt i system. Kristiansund hadde nylig 17 søkere til en Lislege stilling, skyter Berit Frey inn.
Arbeiderpartiet er nøkkelen til å endre styringsmodellen og gjeninnføre folkevalgt kontroll,
påpeker Toppe. Den kampen må skje i Stortinget.
– Vi går til valg på å endre styringa. Vi må få slutt på det bedriftsøkonomiske prinsippet.
På dette punktet er samarbeid med Ap problematisk for Sp-toppene.
– Vi jo like godt si samarbeide med Høyre da, hvis Ap ikke vil endre sitt syn på
foretaksmodellen.
Lundteigen lener seg framover og planter albuene i bordet.
– Hvis ikke Ap gjør slutt på sentraliseringa er det game over.

