
Kjære statsminister, kjære kollegaer og kjære alle innbyggere i Møre og Romsdal. 

 

Dette er en stor dag. En stor dag for helseforetaket, og en stor dag for innbyggerne i dette 

flotte fylket. Det er en dag vi har sett frem til i lang tid. Når vi i dag legger ned grunnsteinen, 

er det selve symbolet på at Sjukehuset Nordmøre og Romsdal blir en realitet – Endelig. 

 

Veien fram mot byggestart har vært lang og kronglete. Rammene for kostnader og framdrift 

har vært krevende, men de vanskeligste diskusjonene har vært om hvor sjukehuset skulle 

ligge. Prosessen har vist oss at det er umulig å finne den ene løsningen som alle foretrekker.  

 

Mange har kjent på og kjenner fortsatt på en tapsfølelse. Andre kjenner på stor glede. Det har 

vært blanda følelser for mange, men det som har vært felles for de fleste er et engasjement for 

et nytt sykehus.  

 

Jeg håper at alle, uansett hva de har talt og kjempa for i prosessen, vil bidra til å gjøre dette til 

et best mulig sjukehus for hele fylket. 

 

Endelig har vi kommet så langt at vi markerer byggestarten. Dette er en stor dag for Møre og 

Romsdal! Alle som har åpnet en avis, skrudd på TV-en eller radioen her i fylket de siste 

årene, vet at det ikke har manglet på engasjement i denne saken.   

 

Jeg mener at et stort engasjement rundt offentlig helsevesen er bra! I dag vil jeg takke alle de 

flotte medarbeiderne i helseforetaket og i prosjektorganisasjonen, i kommunane og 

fylkeskommunen, og jeg vil takke alle pasientene og innbyggerne i Møre og Romsdal som har 

engasjert seg i sykehusprosjektet. Alt engasjement og innsats fra alle dere har vært uvurderlig 

for at vi nå kan legge ned grunnsteinen. Tusen takk, alle sammen! 

 

Hver dag går flere tusen fagfolk på jobb i Helse Møre og Romsdal. Hver dag står de dyktige 

fagfolka på for å sikre trygge og gode helsetjenester til innbyggerne. Rundt 2000 fagfolk  

skal jobbe enten her på Hjelset eller i Kristiansund eller begge steder. Sjukehuset Nordmøre 

og Romsdal skal bestå av to lokasjoner; I tillegg til akuttsjukehuset, skal vi ha et topp 

moderne pasienttilbud i SNR Kristiansund med både poliklinikk, dagbehandling og 

dagkirurgi. Rundt 120 000 mennesker vil ha SNR som sitt lokalsjukehus - og de skal få den 

beste pasientbehandlingen, slik de fortjener. 

 

Denne grunnsteinen, som statsministeren legger ned i dag, symboliserer mer enn byggestart: 

Den symboliserer forutsigbarhet. Denne forutsigbarheten er viktig for dagens fagfolk og, ikke 

minst, for framtidas fagfolk. Forutsigbarheten vil hjelpe oss å beholde tilsette og å lykkes med 

rekruttering av våre fremtidige medarbeidere. Det er ingen hemmelighet at innenfor endel 

fagområder har vi utfordringer med rekruttering i helseforetaket.  

 

Jeg tror og håper forutsigbarheten denne grunnsteinen representerer gir medarbeiderne i 

helseforetaket den forutsigbarheten og troen på fremtiden som dere så lenge har ønsket dere 

og bedt om. Det er faktisk ikke for mye forlangt å be om noe sånt - og nå håper jeg at SNR 

kan være plattformen vi bygger stolthet og optimisme for Helse Møre og Romsdal på. Og den 

jobben må vi gjøre sammen, alle sammen. 

 

Hvorfor er egentlig dette prosjektet så viktig? Her kommer noen punkter jeg håper både 

pasienter, pårørende og medarbeidere blir glade for: 



 I Akuttsjukehuset på Hjelset får alle pasientene enerom 

 Vi skal investere i 3Tesla MR som den første i fylket  

 Sjukehuset skal ha traumefunksjon og i akuttmottaket ønsker vi å samle kompetanse 

innen akuttmedisin blant annet gjennom en korttidspost. Dette gjør at en del pasienter 

kan få sin avklaring på et tidligere tidspunkt enn idag 

 Mikrobiologisk avdeling skal ledes fra SNR, og vil også i framtida stå i front for å 

håndtere eventuelle pandemier. Slik de har gjort på en utmerket måte nå under covid-

pandemien. 

 Sykehuspsykiatrien på Hjelset, som idag holder til i Paviljong A og B, er kanskje der 

våre tilsette og pasienter har de dårligste fasiliteter i helseforetaket i dag. Hver dag 

strekker de ansatte i psykiatrien seg langt for å sikre både god pasientbehandling og 

gode pasientopplevelser. Jeg gleder meg til dere kan flytte inn i topp moderne lokaler 

og samle all sykehuspsykiatrien for å bygge et sterkt og stabilt fagmiljø 

 I Kristiansund skal det skje ombygging og oppgradering for å sikre at SNR 

Kristiansund også kan tilby moderne lokaler. Som jeg allerede har nevnt skal vi tilby 

et faglig bredt og godt poliklinisk tilbud, dagbehandling og dagkirurgisk virksomhet. I 

tiden fremover skal vi i helseforetaket operere en større andel av våre pasienter som 

dagkirurgi.  

 
I tiden fremover skal vi forberede oss og trene på å kunne ta ibruk SNR på en god måte. For å 

dekke pasientbehovene som kommer, må vi tenke nytt om fremtidens pasientbehandling. Vi 

vil se mer digital oppfølging av pasientene, flere pasienter vil få sin utredning og behandling i 

akuttmottaket og vi skal behandle flere som dagpasienter i stedet for at de blir lagt inn i 

sykehuset. Vi vil også i større omfang tilby spesialisthelsetjenester i hjemmet til pasientene. 

 

I løpet av det neste året vil sykehusbygget begynne å reise seg her på Hjelset, og de nærmeste 

årene vil dette være arbeidsplassen til mange i de lokale næringslivet. I vår har vi signert flere 

viktige kontrakter og vi er glad for at lokalt næringsliv har et stort og viktig engasjement for 

SNR. 

 

Jeg kjenner meg trygg på at videreutviklinga og bygginga av akuttsjukehuset på Hjelset og 

SNR Kristiansund vil skje i et godt samspill mellom prosjektet, medarbeiderne, tillitsvalgte, 

verneombud, brukere, omkringliggende kommuner, fylkeskommunen, næringsliv og andre 

interessenter. 

 

Jeg gleder meg til å fortsette å jobbe sammen med alle dere for å skape et best mulig 

helsetilbud her i Norges (og dette er litt vondt å innrømme for en fra Vestland med aner i 

Sogn og Fjordane) men aller vakreste fylke. 

 

Gratulerer med dagen, alle sammen! 

 


