
Det skjer etter at alle partier med unntak av Høyre, Venstre og Kristelig Folkeparti torsdag 
samlet seg bak et slikt forslag i Stortinget. Vedtaket er i tråd med det som kom fram 
under debatten i forbindelse med Nasjonal helse- og sykehusplan tirsdag.




Da ble det klart at Frp, SV og Sp, som sto sammen bak et forslag om at det skulle være 
fødeavdeling i Kristiansund også etter at nytt sykehus var tatt i bruk, ville støtte Aps forslag 
om fødeavdeling fram til nytt sykehus ble tatt i bruk, dersom deres eget forslag ikke fikk 
flertall.

– Vedtaket er langt bedre enn at det blir lagt ned nå, men signalene fra Høie om at 
helseforetaket ikke må følge stortingsvedtaket dersom de mener kvaliteten ikke er 
forsvarlig, er urovekkende og uakseptable. Bent Høie må sørge for at kvaliteten er så bra 
at dette blir en uaktuell problemstilling, sier Åshild Bruun-Gundersen, som er helsepolitisk 
talsperson i Frp.

Vil følge med

Hun gjør det klart at hun og hennes parti vil følge med på hva som skjer med 
fødeavdelingen i Kristiansund.

– Høie må instruere helseforetaket om at Stortingets vedtak skal følges og at 
fødeavdelingen skal bestå til nytt sykehus på Hjelset står klart. Vi vil helt klart være en 
vaktbikkje i denne saken, sier Bruun-Gundersen.

Hun mener Høie må forholde seg til realitetene og flertallet i Stortinget.

– Høie kan ikke skyve helseforetaket foran seg. Han må lytte til det flertallet har vedtatt, 
sier Bruun-Gundersen.

Ikke tapt

Hun mener slaget ikke er tapt.

– Det er fire år til det nye sykehuset skal stå klart. Neste år er det stortingsvalg. Vi vil 
fortsatt stå på for at det skal være fødeavdeling i Kristiansund også etter at sykehuset på 
Hjelset er tatt i bruk, sier Bruun-Gundersen.

27. mars i fjor vedtok Helse Møre og Romsdal å legge ned fødeavdelingen i Kristiansund 
med virkning fra august/september samme år. Vedtaket medførte så mange protester at 
effektueringen ble utsatt på ubestemt tid. Helse Møre og Romsdal skal på sitt styremøte i 
juni legge fram en plan for når fødeavdelingene skal slås sammen.


