
Ifølge Steinar Høgsve, leder i Kristiansund Sp, hadde de planlagt denne 
valgkampåpningen allerede i februar i år.


– Så har Bunadsgeriljaen dratt med seg MDG og Rødt. Det er jeg glad for. Vi kjemper for 
samme sak, sa Høgsve.


Kjersti Toppe har besøkt Kristiansund gjentatte ganger, også sammen med Per Olaf 
Lundteigen, som også var på plass lørdag. Få kjenner sykehussaken bedre enn de to.


– Trygghet for de fødende er et politisk ansvar. Fødeavdelingen i Kristiansund ble lagt ned 
av administrerende direktør uten vedtak i styret. Vi kan ikke ha et system som gir en 
administrerende direktør et slikt mandat, sa Toppe.




Skiftende argumentasjon 

Hun mente også at det å legge ned fødeavdelingen i Kristiansund hadde vært et ønske i 
lang tid.


– Først ble det begrunnet med økonomi. Deretter med kvalitet. Da det ble tilbakevist, var 
begrunnelsen sviktende rekruttering. Her har det vært vikarierende argument for en villet 
politikk. Klarte de å rekruttere for 100 år siden, klarer de det i dag. Skaper de ustabilitet, 
blir det ustabilitet. Rekrutteringssvikten skyldes en elendig ledelse som ikke har tatt vare 
på de ansatte, sa Toppe.


Ikke selg bygget 

Hun var også opptatt av at sykehuset ikke måtte selges.


– Det må være i statens eie og helseforetakets ansvar. Sykehuset i Kristiansund skal 
bestå, og det skal fødes nordmøringer i Kristiansund til evig tid, sa Toppe.


Takket for engasjementet 

Per Olaf Lundteigen som var saksordfører da Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité 
gransket lokaliseringsvedtaket for SNR, takket de frammøtte for engasjementet.


– Det er viktig at folk engasjerer seg. Det kan endre et stortingsflertall. Dere er et håp for 
meg, sa Lundteigen.


Han karakteriserte innføringen av foretaksmodellen for styring av spesialisthelsetjenesten i 
2001 nærmest som et kupp.


– Den er praktisert slik at folk føler avmakt, sa Lundteigen.

Han appellerte til nordmøringene om å samle seg om hva det konkrete innholdet ved 
sykehuset i Kristiansund skal være framover.


– Nå har dere et handlingsrom. Dette må veldig tydelig fram. Bygget må ikke selges, og 
det må være forutsigbarhet, noe som gir de ansatte trygghet. For å si det på godt norsk; 
det må være orden i sysakene.


Må inn i regjeringsplattformen 

– Går dere til valg på å redde føden i Kristiansund, ville Anja Solvik vite.


– Vi skal ikke inn i regjeringskontorene og legge ned føden i Kristiansund. Det kommer 
aldri til å skje, og det har jeg partiet i ryggen på. Denne saken har vi diskutert, sa Toppe.


– Hva slags inntrykk sitter dere igjen med etter denne dagen?


– Det er nærmest emosjonelt. Veldig gripende, sier Lundteigen.




– Du opplever kraften i saken og skjønner alvoret. Dette er alvor, legger Toppe til.


Helseminister? 

– Du ble utropt til landets neste helseminister?


– Det er hyggelig å få en slik anerkjennelse, men det er politikken som er viktigst. 
Sykehuset i Kristiansund må inn i plattformen for en ny regjering. Det er der slaget må stå. 
Heldigvis har vi mange venner, sier Toppe.


– Det er store forventninger til en regjering der Sp er med?


– Det er bra med store forventninger. Det må vi ta på alvor, sier Lundteigen.


– Hva tenker du rundt at statsministeren i dag legger ned grunnsteinen på Hjelset?


– Det låser situasjonen. Det er den kommende regjeringen som må plukke opp regningen. 
Nå er det viktig at sykehuset ikke selges og at nordmøringene er tydelige på innholdet 
ved sykehuset i Kristiansund. Dere må slå ned pålene, sier Lundteigen.


