


Det sier Jan Steinar Engeli Johansen (Frp) fra Averøy, som nå er plassert i helse- og 
omsorgskomiteen der han vil få ansvaret for Fremskrittspartiets sjukehuspolitikk. Det 
opplyste partiets stortingsgruppe i en pressemelding onsdag, som de innledet med at 
sjukehuspolitikk blir ett av partiets viktigste politikkområder fremover.


I meldinga sier den nye sjukehuspolitiske talsmannen for Frp at:

– Altfor mange gir uttrykk for usikkerhet og er bekymret. Jeg kommer selv fra Nordmøre, 
ett av stedene folk føler på utrygghet for fremtidens tilbud. Endringer i behandlingstilbud og 
lokasjon bør skje i takt med innbyggernes ønske og aksept. I dag er vi ikke der, men det er 
en jobb jeg gleder meg til å ta tak i.

– Betyr det at Frp er imot bygginga av et fellessjukehus for Nordmøre og Romsdal?

– Det gjør det for så vidt ikke. Møre og Romsdal har et vedtak om fellessjukehus. Samtidig 
er det en forståelig uttrygghet på Nordmøre. Det er like naturlig for oss på Nordmøre å ha 
et akuttsjukehus i Kristiansund som for dere å ha et i Molde, sa Engeli Johansen til Rbnett 
onsdag.

«Trenger sjukehus også i Kristiansund»
I Tidens Kravs sak om Engeli Johansens nye rolle, viser de til følgende som han sa til 
avisa i august, før valget:

– Jeg har vært helt tydelig på at min kamp hele veien er å arbeide overfor mine egne om 
at vi trenger et sjukehus med føde- og akutt også i Kristiansund. Fylkeslaget mitt er med 
meg i dette. Vår fylkesordførerkandidat er klokkeklar på dette. Vår helsepolitiske talsmann 
vet dette utmerket godt gjennom veldig mange samtaler vi har hatt, og har på ingen måte 
motarbeidet min målsetting.

Romsdal trenger nytt sjukehus
Intervjuet med Rbnett ble avbrutt onsdag da stortingspolitikeren måtte i et møte, men han 
svarer videre skriftlig:

– Vi kjenner den bygningsmessige tilstanden på sjukehuset i Molde, og det er tverrpolitisk 
enighet om at innbyggerne i Romsdal trenger nytt sjukehus. Det er samtidig forståelig at 
innbyggerne på Nordmøre føler utrygghet ved at nærhet til viktige funksjoner som akutt og 
fødetilbud er i ferd med å forsvinne.

– Betyr dette at Frp støtter bygging av nytt sjukehus på Hjelset, men mener dette 
skal være sjukehus kun for Romsdal, mens Kristiansund beholder sitt sjukehus 
med akutt og føde?

– Nytt sjukehus på Hjelset er vedtatt av et stort flertall på Stortinget. Men størrelse kan bli 
en diskusjon. Innhold i det nye sykehuset kan bli en diskusjon. Men også hva som skal 
være i Kristiansund, er det helt naturlig å ta en diskusjon på, svarer Engeli Johansen på 
mail. Og:
– Det kommer nok ikke som en overraskelse på noen at jeg selvsagt vil arbeide for at 
Kristiansund sjukehus skal inneholde et akutt- og fødetilbud også i fremtiden, sier han.



Fornuftig å ta en fot i bakken
– Du sier i pressemeldinga at endringer som gjøres, bør forutsette at innbyggerne er 
enige. Betyr det at ingen sjukehus i landet skal slås sammen eller flyttes, siden 
dette uten unntak fører til protester der et lokalsamfunn mister sitt nærsykehus?

– Jeg er ikke helt med på premisset. For det første kan det ikke være noe mål i seg selv å 
legge ned små og mellomstore sykehus. Teknologi vil tvert i mot kunne gjøre det mulig å få 
enda bedre tilbud, også på mindre sjukehus, svarer Engeli Johansen.

– Så er det også slik at når halve byen går i fakkeltog og kommune etter kommune sier 
opp sine avtaler med et helseforetak, da er det noe mer enn en håndfull protester. Denne 
saken i Møre og Romsdal har tæret på både innbyggere, ansatte og beslutningstakere. 
Jeg tror det kan være fornuftig å ta en fot i bakken, og finne løsninger som er gode for alle.

Fremskrittspartiet anser for øvrig regionale helseforetak som «et unødvendig mellomledd 
som fører til ansvarsfraskrivelse og unødvendig byråkrati, og vi mener derfor at disse må 
avskaffes.»


