Nedlegging av grunnstein for Sjukehuset Nordmøre og Romsdal
Kjære statsminister, statsforvalter, ordførere, kjære alle sammen
Da er det en stor glede å ønske alle velkommen til nedleggelse av grunnsteinen for
Sjukehuset Nordmøre og Romsdal.
Navnet mitt er Ingve Theodorsen og jeg er styreleder i helse Møre og Romsdal.
Spesielt velkommen til Statsminister Erna Solberg. Vi er veldig glade og stolte
over at Statsministeren har sagt seg villig til å legge ned grunnsteinen.
Jeg vil også benytte anledningen til å takke GassRor representert i dag ved
styreleder Arne Sverre Dahl som har gitt en generøs gave til sykehuset.
Med oss i dag er også Tina Steinsvik Sund, styreleder i HMN RHF og Stig Slørdal
Adm dir samme sted. Støtten og det konstruktive samarbeidet med dere, våre eiere
har vært svært viktig i arbeidet med å utvikle prosjektet gjennom de utfordringer vi
har hatt.
Ellers velkommen til alle dere inviterte til dette som bør være en gledens stund for
innbyggere på Nordmøre og Romsdal og ikke minst alle ansatte i helseforetaket.
Nå skjer det, sykehuset blir bygget. Gratulerer med dagen til dere alle.
Her på Hjelset skal vi bygge et nytt akuttsykehus hvor det psykiatriske tilbudet blir
en integrert del av det somatiske tilbudet. I Kristiansund skal vi etablere et bredt og
godt tilbud innen poliklinikk, dagbehandling og dagkirurgi.
Dette har vært en lang prosess som startet tidlig på 2000 tallet. Det enkleste var
kanskje å bli enig om innholdet eller konseptet for det nye sykehuset, mens
lokalisering var en krevende og vond prosess for mange.
Jeg har stor respekt for alle som ønsker å ha sykehus nærmest mulig sin egen
bopel. I vårt langstrakte land er dette imidlertid en umulighet. Derfor var det slik at
noen ble skuffet andre glade da vedtaket om lokalisering ble gjort.
Nå må vi imidlertid samle oss om å gjøre dette til et godt tilbud til innbyggerne i
nordfylket.
Beslutningen om å bygge ett akuttsykehus til erstatning for Kristiansund og Molde
sykehus startet med en idefase i 2014 og fortsatte med konseptfase, forprosjekt til i
dag hvor vi legger ned grunnsteinen.

I min styreperiode så har vi stanset prosjektet to ganger. Dette har forårsaket
forsinkelser. Selvsagt skulle jeg ha ønsket at det ikke hadde vært nødvendig slik at
en hadde kommet enda lengre i byggingen av akuttsykehuset.
Slik situasjonen utviklet seg så var dette imidlertid nødvendig. Vi var opptatt av at
funksjonene til akuttsykehuset skulle beholdes og da innenfor en akseptabel
kostnadsramme. Dette viste seg og ikke være mulig innenfor den anskaffelses
strategien som var valgt
Vi har nå Sykehusbygg som hovedentreprenør og så langt så ser det ut for at vi får
et sykehus som er ihht bestilling altså med alle funksjoner som beskrevet i
konseptrapporten og innenfor en kostnadsramme vi må forholde oss til.
Det betyr at befolkningen på Nordmøre og i Romsdal får det sykehuset de
fortjener, dvs det mest moderne sykehuset i landet og med de best kompetente
ansatte. Sammen med tilbudet i Kristiansund vil dette bli et moderne og meget
godt sykehustilbud til befolkningen på Nordmøre og i Romsdal. Dette er noe adm.
dir Øyvind Bakke vil si mer i sin tale

Ingve Theodorsen, styreleder i Helse Møre og Romsdal

