
Vi ønsker at det skal fødes flere barn i Norge. Da må vi sikre et trygt tilbud nærmest mulig. 
Det er ikke mulig med 10 minutters reisevei for alle, slik jeg har i Oslo, men Nordmøre er 
et så stort geografisk område at det tilsier at det skal være en fødeavdeling i Kristiansund 
også i framtiden, sier Listhaug som er stortingsrepresentant og nestleder i 
Fremskrittspartiet.


Ap som avgjør

Stortinget skal i april behandle Nasjonal helse- og omsorgsplan. Planen er nå til 
behandling i Stortingets helse- og omsorgskomité. Senterpartiet har allerede gjort det klart 
at også de vil at det fortsatt skal være fødeavdeling i Kristiansund.



Nå står det på Arbeiderpartiet. Jeg håper de blir med på dette, og da må Regjeringen følge 
opp og sikre fødeavdelingen i Kristiansund, sier Listhaug.

Med nyfødt

Meldingen om at Fremskrittspartiet vil beholde fødeavdelingen i Kristiansund, faller i god 
jord hos Merete Hafsås og Tor Egil Bæverfjord som i forrige uke fødte sitt første barn.

– Det er veldig trygt å slippe å reise langt. Det er kjempegodt å ha fødeavdelingen i 
nærheten av der man bor, sier Hafsås.

– Det handler ikke bare om selve fødselen, men også om det skulle skje noe i ettertid. Det 
å ha et slikt tilbudet i nærheten, gir trygghet, sier Bæverfjord.

Viktig tilbud

Listhaug mener det å fortsatt ha en fødeavdeling i Kristiansund, er et viktig tilbud for 
regionen.

– Det kan bidra til å samle fylket og å legge sykehusstriden bak oss. Vi må skape ro i hele 
fylket, sier Listhaug.

En fødeavdeling slik Fremskrittspartiet nå vil stemme for, betyr også at Kristiansund 
beholder viktige akuttfunksjoner og at Kristiansund kan ha samme akuttberedskap som i 
dag.

– Vi vet det er utfordringer med rekrutteringen, men hva annen skal man vente når 
fødeavdelingen har vært nedleggingstruet i årevis, sier Listhaug.

– Hva med økonomien? Dette vil jo koste.



– Vi politikere må gjøre prioriteringer i henhold til de vedtak som gjøres. Men vi vil også se 
på en annen måte å finansiere spesialisthelsetjenesten på. Blant annet vil se om det er 
mulig å skille investeringer og drift, men dette er noe vi vil komme tilbake til i forbindelse 
med vårt programarbeid. Vi har også programfestet å avvikle de regionale 
helseforetakene, sier Listhaug.

Truer ikke ny-sykehuset

Listhaug og fylkesleder Frank Sve besøkte i dag både Ålesund og Molde.

– Vi må gjøre noe med sykehustilbudet i Molde, og fellessykehuset på Hjelset nærmer seg 
byggestart. Etter vår mening utfordrer ikke en fødeavdeling i Kristiansund byggingen av 
fellessykehuset, sier Listhaug.

– Vi må ha et skikkelig helsetilbud også på Nordmøre. En fødeavdeling i Kristiansund vil 
styrke både Kristiansund og Molde. I stedet for å snakke om et distriktsmedisinsk senter i 
Kristiansund, bør det hete SNR Kristiansund og SNR Molde, sier Sve.

Besøkte Bunadsgeriljaen

Etter møtet med klinikksjef Åge Austheim ved Kristiansund sjukehus, dro Listhaug og Sve 
ned til Bunadsgeriljaen.

– Dere står på for en viktig sak. Å føde barn skal være trygt og godt. Fremskrittspartiet og 
Senterpartiet har sagt de vil beholde fødeavdelingen i Kristiansund. Nå er det opp til 
Arbeiderpartiet. Med deres stemmer er det flertall på Stortinget, sa Listhaug.

Geriljaleder Anja Solvik mener det er viktig at Frp nå har kommet på banen.

– Det er så godt å høre at flere ser dette. Å ha en fødeavdeling i Kristiansund er det 
tryggeste for folk på Nordmøre. På Helgeland ble det tatt hensyn til dette, men livene til 
kvinner på øyene på Nordmøre er like mye verd som til dem på Helgeland, sier Solvik.

Hun ser nå en mulighet for det hun karakteriserer som et historisk flertall.

– Til og med Høyre skjønte dette med nærhet da de bestemte sykehusstrukturen på 
Helgeland. Nå håper jeg Arbeiderpartiet forstår hvor viktig dette er på Nordmøre, sier 
Listhaug som håper mange finner veien til Stortinget når saken skal avgjøres i 
begynnelsen av april.

Foreløpig dato er 2. april.




