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Molde Sjukehus 

Molde Sjukehus 

åpnes i 1960 
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• Slutten av 1980   - planprosess for renovering/nybygg/samling av funksjoner 

iverksettes av daværende eier M&R Fylkeskommune. 

 

 Vedtak:  

 Prosessen stoppes av fylket 

1980 - > Planprosess I 
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• Ny planprosess iverksettes og sluttføres av eier Møre og Romsdal fylke i 2001.  

 

 

  Vedtak etter fullført planprosess:   

  Nytt Molde sykehus skal bygges på Lundavang, dagens lokasjon. 

1990 – > Planprosess II 
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Tidligere utført planlegging og vedtak om bygging settes til side. 

Ny planprosess, Samla Plan 2002 startes av Helse Midt-Norge 

- ett eller to sykehus utredes. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2002  Samla Plan 2002   

  - helsereformen trer i kraft 
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• Styret i Helse Nordmøre og Romsdal vedtar etter en omfattende 

prosess, at det skal være 2 sjukehus i Nordmøre og Romsdal og at 

nytt sjukehus i Molde skal bygges. Sjukehuset skal plasseres på 

Hjelset. 

• Konsekvensutredning av tomtevalget starter. Det utredes 3 alternativer 

til Hjelset: Lundavang, Lergrovik og Eikrem. 

 

 

 

 
2004  -  Samla Plan 2002/2003 
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• Konsekvensutredningen ferdig i september 2005, og sendes ut på 

høring. 

 

• Administrerende direktør fremmer samtidig som 

konsekvensutredningen foreligger et forslag om at nye Molde 

sjukehus overtar akuttberedskapen for føde og kirurgi for hele 

helseforetaket, og opprettholder forslaget om plassering på Hjelset. 

 

2005 – Forslag om ny funksjonsfordeling 
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Statsminister Jens Stoltenberg: Begge sjukehusene i foretaket skal 

bestå.  

 

Regjeringserklæringen høsten 2005: Ingen lokalsjukehus  

skal legges ned, føde og akutt på alle sykehus 

2005 – Soria Moria 1 
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• For å kunne støtte planene om nytt sjukehus i Molde forlanger 

ordføreren i Kristiansund at sykehuset skal ”ligge så langt unna 

Kristiansund som mulig”. Hjelset oppfattes som helt uaktuelt 

plasseringssted. 

 

• Det inngås en intensjonsavtale mellom ordførerne i Kristiansund og 

Molde. Denne innebærer enighet om at nye Molde sjukehus skal 

plasseres på en sentrumsnær tomt i Molde. 

 

2006 – Avtale mellom Molde og Kristiansund 
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2006  - Endelig vedtak Eikrem 

 

 
Mars. Molde kommunestyre godkjenner konsekvensutredningen, og 

tilrår at nye Molde sjukehus bygges på Hjelset. 

Juni.  Styret i Helse Nordmøre og Romsdal behandler 

konsekvensutredningen, og vedtar enstemmig at nye Molde sjukehus 

skal bygges på Eikrem. Styret i Helse Midt–Norge stadfester senere 

vedtaket. 

August. Planarbeidet for nye Molde sjukehus på Eikrem starter opp. 

styret i Helse Nordmøre og Romsdal  vedtar at Nye Molde  

Sjukehus skal bygges på Eikrem, vedtaket bekreftes av  

styret  i Helse Midt–Norge. 
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   ”Utredning og planlegging av et nytt 

    sykehus i Molde er påbegynt.  

 Dette arbeidet må fortsette”. 

2007-  Statsminister Jens Stoltenberg i brev til RB 18.08.07  
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2007- Fakkeltog for Nye Molde Sjukehus  
4500 personer deltok 

19.11.07 
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”Ingenting har endret seg når det gjelder valgløftene om  

nytt sjukehus i Molde og barneavdeling i Ålesund”, sa 

statsråd Sylvia Brustad i Stortingets spørretime onsdag. 

 

”Både barneavdelinga og sjukehuset kommer, og det er ikke 

stopp i planlegginga av Sjukehuset i Molde”, sa Sylvia 

Brustad i spørretimen. 

 

 

2008 -  Statsråd Sylvia Brustad, NRK M&R  
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2008 -  Statsråd Bjarne H. Hanssen, okt 2008 

Hanssen slår fast at han er enig i behovet for nytt Sjukehus i Molde 

og at det er realistisk med byggestart i 2012. Forutsatt at HMN har 

økonomi til å bære en slik investering og at prisen ikke overstiger 2,5 mrd kr. 

   2009 -  Statsråd Bjarne H. Hanssen, sommer 2009 

Hanssen forsikret, i skriftlig form, sommeren 2009 at  

byggingen av nytt sykehus på Eikrem i Molde skal starte i 2012. 
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”Bygging av barneavdeling i Ålesund og 

nytt sjukehus i Molde skal gjennomføres 

som tidligere lovet”. 

 

 

   

2009 - Statsminister Jens Stoltenberg  
  under valgkampen 
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    2009 -  Soria Moria II 

Ingen lokalsjukehus skal legges ned, men det vil være behov for  

endringer i sjukehusenes innhold. 

 

2010 -   februar - mars  

• HOD ber om flere opplysninger til revidert konseptrapport 

• Molde kommunestyre godkjenner reguleringsplan for sjukehusområdet på 

Eikrem 

• Styret i HNR vedtar å samle føde og akutt kirurgi ved Molde Sjukehus 
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April 2010 – Statsråd Anne Grete Strøm-Erichsen 

 

 

  ”Molde nye sykehus er ikke stoppet, men er bare satt på vent” 
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 Helse Midt-Norge iverksetter grundig utredning 

på bestilling fra Helseministeren 

 

Alternativene er: 

1) Fortsatt drift på Lundavang 

2) Fortsatt to sykehus med snarlig realisering av Nye 

Molde Sjukehus 

3) Ett felles sjukehus for regionen 
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Klare vedtak i lokalt og regionalt styre 
 

 Styret i Helse Nordmøre og Romsdal vedtar enstemmig 

at Nordmøre og Romsdal skal ha to sjukehus og at nye 

Molde Sjukehus skal bygges på Eikrem, 5.11.2010 

 

 Styret i Helse Midt-Norge vedtar, mot ei stemme, at 

Nordmøre og Romsdal skal ha to sjukehus og at nye 

Molde Sjukehus skal bygge på Eikrem, 10.11.2010 
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Helse Midt-Norge Sak 91/10 
 

 ”Styret for Helse-Midt-Norge RHF vedtar etter en samlet 

vurdering å videreføre planene for en tosykehusløsning i 

Helse Nordmøre og Romsdal HF” 

 ”Styret peker på at det er viktig at utbyggingen starter så 

 snart som mulig” 
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 Oktober 2010 - Nye Molde Sjukehus 

fagkompetanse - tilgjengelighet – økonomi – fremtidig rekruttering 

Nye Molde sjukehus på Eikrem - det beste valget 
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 Svar fra Helseministeren på Konseptplaner for nye 

Molde Sjukehus, 8. des 2010 

 

 - ministeren bryter løftene om finansiering 

 - foretaksgrensene skal utredes 

 - løsningen for fremtidig sykehusstruktur i Nordmøre og  

 Romsdal aksepteres ikke 
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Hva ønsker Helseministeren? 
 

- Klare vedtak i lokalt og regionalt styre ignoreres 

 

- Styret i Helse Midt-Norge er i villrede om hvordan brevet 

fra Helseministeren skal tolkes og ber om Foretaksmøte 

for å få nødvendige avklaringer 
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 Nok en utsettelse:  

– Utsettelse av byggeprosjektet med 5-10 år  

Rekruttering/kompetanse: 

– Svært demotiverende for personellet i Molde. 

– Gambling med de tunge fagmiljøene. Molde er det største og tyngste fagmiljøet, 

1400 ansatte, 1100 årsverk og 137 legehjemler  

– Interne stridigheter/ posisjonering blant sykehusansatte. 

– Kraftig svekket rekrutteringssituasjon, fagmiljø og kompetanse i påvente av 

tomtevalg . 

– En vil ikke klare å beholde og utvikle den oppbygde kompetansen ved flytting til et 

sted på bygda, pendlingsavstanden blir for stor. 

  

Ønsker ministeren en ett-sykehusløsning? 

 Valg av felles sykehus vil være/medføre: 
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Rekruttering/kompetanse forts: 

– Et sykehus på bygda vil rekruttere mye dårligere enn sykehus i byene. 

– Molde og Kristiansund er for små som byer til at det er attraktivt for høyt kvalifisert 

personell å flytte hit for å basere seg på en jobb som krever minst 1 times pendling 

hver dag. 

– Usikkerhet for pasienter mhp hvilket helsefaglig tilbud en vil få i fremtiden  

 

Tomtevalg: 

- Umulig å finne tomteløsning som kan støttes av både Nordmøre og Romsdal. 

- Uheldig og utmattende konflikt/krig mellom Nordmøre og Romsdal om lokalisering, 

(uansett valg vil det ikke kunne støttes av begge parter). 

 

 

  

Ett sykehusløsning - valg av felles sykehus vil være/medføre:  
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Samfunnsøkonomiske konsekvenser: 

- Svært store samfunnsøkonomiske konsekvenser for den byen som mister sitt sykehus 

da pendlingsavstand mellom byene er for stor; gitt felles sykehus i en av byene. 

- Knapp tidsfaktor for sykehuspersonell blir i større grad bundet til lange transportreiser 

med ett sykehus. 

- Miljø- og transportmessig den klart dårligste løsningen. 

 

Investeringer: 

- Unødvendige investeringer i eksisterende bygningsmasse på nærmer kr 0,5 mrd. 

- Tungvint drift i 5-10 år ekstra grunnet dårlig bygningsmasse. 

- Vi stiller spørsmål ved hvorfor det fremstilles som om det er enklere å finansiere kr 1-

1,5 mrd ekstra i felles sykehus, enn investering i nye Molde sjukehus Eikrem? 

 

 

 

 

  

Ett sykehusløsning  - valg av felles sykehus vil være/medføre: 
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 Tilgjengelighet: 

- Redusert tilgjengelighet i forhold til dagens situasjon med to sykehus. Nye Molde 

sykehus på Eikrem har en sentral plassering og  kommer tilgjengelighetsmessig meget 

godt ut i analysene til HMN både ved dagens situasjon og hensyntatt nye 

kommunikasjonsløsninger ( herunder er det også sett på evt. avskalling som følge av 

kortere reisetid til andre sykehus ). 

 

Politisk: 

- Politisk løftebrudd. 

- Politisk konflikter, støynivå som blir enormt, felles sykehus - >en politisk umulighet. 

 

 

 

  

Ett sykehusløsning  - valg av felles sykehus vil være/medføre:  
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To sykehus er den ønskede og beste 

løsningen for Nordmøre og Romsdal – 

Nye Molde sjukehus må realiseres 

snarest 

  

Utredninger, lovnader  og garantier fra sentrale myndigheter, helsefaglige 

fakta, størrelsesforholdene på sykehusene (1400 ansatte ved Molde 

sykehus og 137 legehjemler, demografiske – og miljømessige forhold og 

tilgjengelighetsanalyser, taler alle for at Nye Molde Sykehus må bygges. 
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Hold Løftene om Nye Molde Sjukehus! 
  

 Løsningen med rehabilitering av gamle Molde Sjukehus 

er vurdert og forkastet flere ganger. 

 

• Med det tidsperspektivet det nå legges opp til må man 

bruke flere hundre millioner kroner på midlertidige tiltak 

ved sjukehuset i Molde 

• Er dette fornuftig bruk av fellesskapets midler? 
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