
 

 

TIDSLINJE FOR MOLDE SJUKEHUS - LUNDAVANG 

 

1949: Vedtak om å bygge nytt fylkessjukehus i Molde. 

1960: 23. august 1960 åpner det nye Fylkessjukehuset i Molde på Lundavang (307 senger). 

1963 Oppretting hørselssentral i St. Carolus. 

1966: Påbygg vestfløya for etablering av tilbud i psykisk helsevern. 

 Vaskeriet nedlagt, lokala innredd til mikrobiologisk laboratorium. 

 Blodbanken overtok mikrobiologisk laboratoriums lokaler. 

1968:  St. Carolus sykehus blir avdeling av fylkessjukehuset. 

Kjøpt i 1966. 

1970: Sterilsentral etablert i ledige rom på lungeavdelinga. 

 Patologi etablert som tilbud. 

 Barne- og ungdomspsykiatrisk avdeling etablert. 

1971:  Ålesund får nytt sjukehus på Åse.  

 Nybygg på Sagbakken tatt i bruk til Barne- og ungdomspsykiatrien. 

1975:  Staten bestemmer at hvert fylke skal ha sentralsjukehus for å sikre moderne metoder og 

utstyr i hele landet. Fylket får tilbud om to, i Ålesund og Molde. Fylkestinget vedtar at bare 

Ålesund skal være sentralsjukehus. Molde har likevel hatt flere sentralsjukehusfunksjoner 

for fylket, bla a i psykiatri, nevrologi, og mikrobiologi.  

 Nytt bygg for sykehusapoteket tatt i bruk. 

 Nytt lagerbruk tatt i bruk. 

 Etablering av tann- kjeve poliklinikk ved St. Carolus. 

1976: Sjukehotellet tatt i bruk (Molde Sanitetsforening) (44 pasientplasser). 

1978: Sjukehotellet integrert i Fylkessjukehuset i Molde som lettavdeling/sjukehotell. 

 Lettavdeling ved Glomstua lagt ned. 

1979: Nytt patologibygg. 

 Ombygging Bjørsito til dagheim/fritidsheim. 

1980: Ombygginger, nye lokaler for laboratorier, poliklinikker, en sengepost og utviding 

operasjonsavdelingen. 

1983:  Fylkessjukehuset i Molde blir slått sammen med Opdøl psykiatriske sjukehus.  



 

 

1985:  Kristiansund og Volda får nye sjukehus.  

1985:  Oppstart av planarbeid for Fylkessjukehuset i Molde.  

1989: Fylkestinget vedtar utvikling av Fylkessjukehuset i Molde. Trang økonomi forutsetter streng 

prioritering av investeringene.  Rekke tiltak skisseres i vedtaket (sak T-98/89). 

1995:  Funksjonene ved St. Carolus blir flyttet til Lundavang.  Sykehuset blir påbygd. 

1999: Fylkestinget i Møre og Romsdal vedtar å samle Molde sjukehus sine enheter på Lundavang 

og Hjelset på Lundavang.  

2000: Påbygg mikrobiologisk laboratorium. 

2001: Den 11. desember vedtar Møre og Romsdal fylkesting å bygge nytt Fylkessjukehus i Molde 

på Lundavang (indeksregulert prislapp: 4 mrd kroner – areal vel 70 000 kvm) - (T-81/01). 

Etappevis utbygging. Første etappe flytting av all aktivitet fra Hjelset.  Sykehuset inneholder 

det meste av funksjonene som er lokalisert til Knausensenteret. 

2002:  Den 1. januar overtar staten ansvaret for sykehusene i landet.  Det etableres helseforetak.  

Styret i Helse Nordmøre og Romsdal vedtar i januar å utrede sykehusstrukturen i 

Nordmøre og Romsdal før en går videre med planene for nytt sykehus i Molde. 

 Påbygg for MR-tilbud. 

2004: Styret i Helse Midt-Norge vedtar i januar etter en omfattende prosess at det skal være to 

sykehus i Helse Nordmøre og Romsdal – Kristiansund sykehus og Molde sjukehus.   

 Arbeidet med konsekvensutredning av fire alternative tomter (Lundvang, Lergrovik, Eikrem 

og Hjelset) for Nye Molde sjukehus starter. 

2005: Mulig risiko av utglidning fra Opstadhornet gjør den opprinnelige Hjelsettomten uaktuell.  

Ny tomt på Hjelset blir inkludert i konsekvensutredningen. 

 Regjeringserklæringen høsten 2005 (Soria Moria I): Ingen lokalsjukehus skal legges ned, 

føde og akutt på alle sjukehus. 

2006: Styret i Helse Midt-Norge vedtar å bygge Nye Molde sjukehus (med samling av tilbudene 

innen somatikk og psykisk helsevern) på Eikrem.  Bygningene på Lundavang og Hjelset skal 

avhendes. 

 Kristiansund kommune vil at nye Molde sjukehus skal bygges så langt unna Kristiansund 

som mulig. 

 Arbeidet med kommunedelplan for Eikremområdet starter. 

2007: Planleggingen av Nye Molde sjukehus starter den 1. januar.  Planleggingen gjennomføres 

etter de krav som styret i Helse Midt-Norge har vedtatt.  Planleggingen må gjennom tre 

faser: idefase, konseptfase og forprosjektfase. 



 

 

 Styret i Helse Midt-Norge godkjenner idefasen for Nye Molde sjukehus i mai. Idefasen 

inneholder alternative løsninger som skal utredes i den videre planprosessen. 

2008: Kommunedelplan for området der sykehuset skal lokaliseres på Eikrem blir vedtatt av 

Molde kommunestyre.  Arbeidet med reguleringsplan starter. 

Daværende helseminister Bjarne Håkon Hanssen lover i oktober at byggingen av nye Molde 

sjukehus skal starte i 2012. Det forutsetter at Helse Midt-Norge har økonomi til å bære en 

slik investering og at prisen ikke kan overstige 2,5 milliarder kroner. 

2009: Styret i Helse Midt-Norge godkjenner i juni revidert konseptrapport for Nye Molde sjukehus.  

Prislapp 2,67 mrd kroner (prisnivå oktober 2008, p 50, inkl byggelånsrenter).  Sykehuset har 

ett areal på 45.000 kvm. Siste fase – forprosjektfasen starter.  Helse Midt-Norge sender 

revidert konseptrapport over til Helse- og omsorgsdepartementet. 

 Bjarne Håkon Hanssen stadfester under sitt besøk under Moldejazz i juli på nytt løftet om 

byggestart av nye Molde sjukehus på Eikrem i 2012. Jens Stoltenberg og Sylvia Brustad 

stadfester også. 

Ny regjeringserklæring om høsten (Soria Moria II) – ingen lokalsjukehus skal legges ned, 

men det vil være behov for endringer i tilbudene ved sykehusene. 

Ny helseminister blir utnevnt: Anne-Grete Strøm-Erichsen. 

2010: Den 18. februar gjennomfører administrerende direktør Gunnar Bovim og styreleder i 

Helse Midt-Norge (HMN) Kolbjørn Almlid et møte med statssekretær Roger Ingebrigtsen i 

Helse og omsorgsdepartementet (HOD). Av Kolbjørn Almlids referat fra møtet fremgår 

blant annet at Almlids konklusjon er at økonomien ikke var dårligere nå enn i 2008 da HOD 

aksepterte HMN sine økonomiske forutsetninger knyttet til nyinvesteringer. Derfor mener 

Almlid at HMN ville være i stand til å bygge Nye Molde sykehus med oppstart i slutten av 

2012. Når det gjaldt plassering av eventuelt nytt sykehus, er det for statssekretæren viktig 

at man finner en tomt som var så nært Kristiansund at det ville bli akseptert av de politiske 

myndighetene der. 

 

I styremøte den 4. mars behandles styret for Helse Midt-Norge et notat til møte med HOD 

vedrørende Nye Molde Sykehus. Notatet fokuserer på at den økonomiske situasjonen i 

Helse Midt-Norge ikke er forverret siden 2008, en ser derfor ingen grunn til å utsette 

byggestart for Nye Molde sjukehus av økonomiske årsaker. Samme notat viser ellers til 

lovnader både fra Bjarne Håkon Hanssen og Jens Stoltenberg. 

 I brev av 11. mars fra HOD avviser likevel Helseministeren foreliggende konseptrapport. 

Hun fremsetter krav om at både drift i eksisterende lokaler og bygging av ett felles sykehus 

må utredes. 

 Molde kommunestyre godkjenner i mars reguleringsplanen for sykehusområdet på Eikrem. 

 Styret i Helse Nordmøre og Romsdal vedtar den 24. mars å samle fødeavdeling og 

akuttfunksjoner ved Molde sjukehus. 



 

 

 Helseminister Anne-Grete Strøm-Erichsen kommer den 7. april på besøk til Nordmøre og 

Romsdal. 

 Den 22. september framlegges en analyse av Helse Midt-Norges økonomiske bærekraft.  

I dette materialet framkom oppstart i 2018 som en mulig tidshorisont. 

 Styret i Helse Midt-Norge vedtar 10. november mot en stemme å videreføre planene med 

en tosykehusmodell i Nordmøre og Romsdal forutsatt en funksjonsfordeling mellom 

sykehusene.  Styret peker på at det er viktig at utbyggingen starter så snart som mulig.  

Styret vil arbeide videre med å konkretisere fremdriftsplanen.  Arealet ved Nye Molde 

sjukehus er etter siste kvalitetssikring 43.900 kvm. 

 Den 8. desember blir foreliggende sykehusplaner stoppet av helseministeren. I brev til 

Helse Midt-Norge heter det blant annet at det er en grunnleggende forutsetning at Helse 

Midt-Norge har økonomisk bæreevne til å håndtere investeringen. Departementet ber 

videre om ny vurdering av sykehusstruktur siden byggestart for nytt sykehus tidligst kan 

skje i 2018.  I tillegg ber departementet om en vurdering av foretaksstrukturen i Møre og 

Romsdal. 

 En uke senere reiser helseministeren til Molde. Den 22. desember overleverer daværende 

styreleder i Helse Nordmøre og Romsdal Helge Aarseth notatet fra HMN sitt møte med 

statssekretær Roger Ingebrigtsen til pressen. 

2011: Den 25. januar beordrer helseministeren sammenslåing av de to helseforetakene i 

foretaksmøte med HMN innen 1. juli. 

Den 8. juni ber helseministeren i foretaksmøte om at det nye helseforetaket i Møre og 

Romsdal utarbeider en "helhetlig plan for utvikling av sykehusene" og en «utviklingsplan 

for bygningsmassen» der videre utredning av et felles sjukehus skal inngå i dette. 

  

 

 

 


