Dermed får fellesforslaget fra SV, Sp og Frp ikke flertall når Stortinget 12. mai skal
behandle nasjonal helse- og sykehusplan.
– Å bevare fødeavdeling i Kristiansund betyr at det fortsatt vil være fire akuttsykehus i
Møre og Romsdal. Beslutningen om at det skal være tre, er allerede tatt. Skulle det vært
fire, måtte dette blitt utredet på nytt, sier Ingvild Kjerkol, som er helsepolitisk talsperson for
Arbeiderpartiet, til Tidens Krav.

Helse- og omsorgskomiteen har i vinter behandlet Nasjonal helse- og sykehusplan.
Opprinnelig skulle Stortinget ha sin behandling før påske, men dette ble utsatt på grunn av
koronapandemien.
Nå kommer innstillingen fra komiteen 5. mai, mens Stortinget behandler saken 12. mai.

Fellesforslag
25. mars ble det kjent at Sp, Frp og SV ville fremme følgende fellesforslag: «Stortinget ber
regjeringen stanse nedleggelsen av fødeavdelingen i Kristiansund og sikre at fullverdig
fødeavdeling i Kristiansund blir en del av den framtidige sykehusstrukturen i Møre og
Romsdal».
De tre partiene har til sammen 57 av 169 stemmer i Stortinget. Ap har 49 og kunne
dermed sikret flertall for et forslag om fortsatt fødeavdeling i Kristiansund. Det har derfor
vært knyttet stor spenning til hvilket standpunkt Ap ville lande på.

Lengst mulig
– Vi vil på nytt fremme forslaget vårt fra i fjor om at føden i Kristiansund skal være i drift
helt fram til nytt sykehus er oppe og i drift. Det er et forslag vi forventer å få flertall for nå
når Frp er ute av regjering, sier Kjerkol.
Helse Møre og Romsdal skal i juni behandle tidsplan for når fødeavdelingene i Molde og
Kristiansund skal slås sammen. Ifølge eksisterende vedtak skal det skje «i god tid før
innflytting i SNR».
– Vårt forslag innebærer at man ikke kan starte nedbyggingen av fødeavdelingen i
Kristiansund mange år før nysykehuset står ferdig. Det handler om trygghet og
forutsigbarhet for de fødende, sier Kjerkol.

Lettvint utspill
Kjerkol karakteriserer utspillet fra Frp om fortsatt fødeavdeling i Kristiansund, som
«lettvint».
– Frp har i sine budsjetter ikke lagt inn penger som gjør det mulig å beholde fire
akuttsykehus i Møre og Romsdal. Det er behov for nye og moderne sykehusbygg i fylket.
Ap er det partiet som vil bruke mest penger på spesialisthelsetjenesten, men selv ikke
med vårt budsjett ville det vært penger til to akuttsykehus i Nordmøre og Romsdal, sier
Kjerkol.
Hun mener det er lett å være tydelig lokalt når dette ikke reflekteres i budsjettet.
– Kjersti Toppe begrunner Sps forslag blant annet med at man i dag har et annet
faktagrunnlag og at forskning viser at lang reisevei til fødeavdeling gir økt risiko?
– Det er derfor vi må ha en følgetjeneste som fungerer. Det kravet er ennå ikke oppfylt,
sier Kjerkol og viser til at Ap har fremmet forslag om en statlig ordning for å sikre at
kommuner får jordmødre i full stilling.

– Din partikollega, ordfører Kjell Neergaard i Kristiansund, mener fortsatt fødeavdeling i
Kristiansund vil styrke fellessykehuset?
– Jeg har forståelse for at han vil ha et best mulig tilbud i Kristiansund. Det er jobben hans,
men her har regjeringen tatt en beslutning om sykehusstruktur.

To på Helgeland
– På Helgeland blir det to akuttsykehus for en befolkning på 79.000. På Nordmøre og i
Romsdal bor det cirka 120.000. Hvorfor kan det ikke være to akuttsykehus også her?
– Helgeland får ett stort akuttsykehus og ett mindre. Alle Møre og Romsdal sine
akuttsykehus og St. Olavs hospital skal være der for å gi riktig behandling til
nordmøringene. Landet ser ulikt ut, sier Kjerkol.
– Hva vil du si til Bunadsgeriljaen som kjemper for at det også i framtiden skal være
fødeavdeling i Kristiansund?
– Bunadsgeriljaen er opptatt av trygghet for de fødende. Det er Arbeiderpartiet også. Men
vi må ha med oss at det er utfordrende å få finansiert sykehuset på Hjelset. Også andre
steder i landet står det store investeringer i kø. Vi må ha forsvarlighet og forutsigbarhet i
vår sykehuspolitikk, sier Kjerkol.

