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GJELDER NY-SYKEHUSET PÅ HJELSET.

Undertegnede har tidligere foreslått en annen plassering av sykehuset, nemlig noe lenger nord for 

tidligere sted på Eikrem, like sør for Tusten alpinsenter. Men nå er valget gjort, og Hjelset er et fint 

sted.

Hovedoppfordring er at sykehuset må omfatte så mange ulike funksjoner som tidligere Molde og 
Hjelset har hatt. I tillegg en skikkelig barneavdeling.
Likevel forstår jeg at enkelte inngrep kan måtte gjøres andre steder. Jeg har hatt en operasjon ved 

Molde sykehus, og var takknemlig for den. Senere ble jeg sendt til Trondheim for en by-pass, også den 

med godt utfall. Et år etter ble jeg undersøkt i Molde for en kul i bukhulen, de sendte den videre til 

Ålesund, som fant ut at dette måtte til Radiumhospitalet. Der lå jeg ni timer på operasjonsbordet og 

føler meg etter 4 år som jeg var for 20 år siden. På radiumhospitalet sa de at min kreftform skulle 

behandles hos dem og at de hadde ca. 10 slike operasjoner årlig. Derfor ser jeg det positive i å ha et 

godt regionssykehus og mulighet for spesialistbehandling andre steder.

Kristiansund og Molde vil etter nysykehuset miste det nærmeste. Men i dag er det vanskelig for 

kommunene å ta imot ferdigbehandlede pasienter, ofte fordi de ikke egentlig er ferdigbehandlet. Både 

Molde med omland og Kristiansund med omland vil komme til å ha behov et slags 

ferdigbehandlingssted med legetilsyn. Noen av lokalene i Molde og Kristiansund bør kunne brukes 

til et slikt sted. Kirkebakken i Molde er allerede for lite. Et slikt sted bør kunne utvikles i samarbeid 

mellom Helse Midt og kommunene, også for omsorg i livets siste fase..

Så til mer konkrete sider. Jeg er teolog. 10 år var jeg sokneprest i Fræna, og nesten hver lørdag var jeg 

på Molde sykehus, fikk vite hvem som var innlagt fra Fræna og besøkte dem. Oftest et håndtrykk, litt 

prat og et ”god bedring”. Noen ganger fikk jeg synge litt for dem. Mange sa de satte pris på det.

Som prost i Kongsvinger i 17 år var jeg også sykehusprest ved siden av, en til to timer pr. uke + 

tilkallinger. Det foregikk i 8 år før jeg fikk innbakt i budsjettene en halv stilling som sykehusprest 

sammen med en halv stilling som fengselsprest. Nå er begge hele stillinger. 

Både i Molde og Kongsvinger fungerte kapellene på sykehusene godt for syning og båreandakter, men 

var også mulig ved begravelser. Men på Radiumhospitalet har de et sted i kjelleren, som er et kapell 

for meditasjon og evt. gudstjenester for de som er på sykehuset. Det å ha et stille sted for meditasjon 

som det er lett å komme til og åpent, ville vært ønskelig også på Hjelset.

På Kongsvinger hadde vi også en egen stue for pårørende til alvorlig syke, i stedet for at de skulle sitte 

på venterom eller i gangene. Et eget rom med mulighet for privat samtale og omsorg, der presten 

gjerne kunne komme innom, bør det legges til rette for. Om rommet skulle ligge i tilknytning til

intensiven eller nær ankomsten, er mer uvesentlig.
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