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– Jeg aksepterer aldri 
sjukehus utenfor 
Molde, sa ordfører 
Torgeir Dahl da han 
talte på 300-årsjubi-
leum for sjukehuset. 
Samtidig etterlyste 
han helseministeren. 

ØYVIND BRUNVOLL
brunvoll@r-b.no

MOLDE: Molde sjukehus feirer 
jubileum denne helga, og Molde-
ordfører Torgeir Dahl (H) brukte 
anledningen til spark mot både 
helsedepartementet, statsminis-
teren og helseforetaket.

– Det er en feiring med bismak, 
sa Dahl og viste til at politikere 
tidligere hadde lovet at et nytt 
sjukehus skulle stå ferdig til dette 

jubileet.
– Så seint som i forrige valg-

kamp 2. september 2009 slo davæ-
rende helseminister Bjarne 
Håkon Hanssen fast at byggestart 
nytt sjukehus i Molde skulle være 
i 2012. Slik er det ikke blitt. Usik-
kerheten er større enn noensinne. 
Verken sjukehusmodell eller 
beliggenhet er avklart. Vi er fore-
speilet en avklaring i løpet av 
2014, sa Dahl.

Hvor er Støre? – Jeg registrerer 
at den egentlige eieren av sjuke-
husa ikke er med på jubileet. Et 
300-årsjubileum er normalt en 
arena for ansvarlig minister, og 
særlig i forbindelse med valg. 
Helse og omsorgsminister Jonas 
Gahr Støre er ikke her. Ei heller 
noen av hans statssekretærer. 
Derimot registrerer jeg at minis-
teren har gått ut og nærmest 
garantert fortsatt akuttfunk-
sjoner f eks på Røros sykehus, sa 

Dahl.
Han tok også med statsminis-

teren i talen:
– Jens Stoltenberg uttalte på et 

valgkampstunt på Sunndalsøra at 
han er sikker på at det finnes enn 
tomteplassering som både Nord-
møre og Romsdal, Molde og Kris-
tiansund vil være fornøyd med. 
Jeg kan ikke uttale meg på vegne 
av Kristiansund, men registrerer 
at direktør Astrid Eidsvik har 
uttalt at Eikrem-alternativet ikke 
er akseptabelt for Kristiansund.

Klar melding. – La meg gi et 
tydelig signal: Molde og Romsdal 
vil aldri akseptere at en 300 års 
stolt sjukehustradisjon i Molde 
blir brutt. Det betyr at bygging av 
det nytt felles akuttsykehus for 
N&R må skje i aksen Molde-
Hjelset.

Han viste til en lang og stolt 
historie med sjukehusdrift i 
Molde

– Sjukehusdrift i Molde er eldre 
enn Den Franske Revolusjon og 
30 år før Molde fikk bystatus; mer 
enn 110 år før Rikshospitalet 
(1826) og 170 år før Ullevål 
sykehus (1887).

– Molde har lange og stolte 
sjukehustradisjoner. Vi var et 
nasjonalt tyngdepunkt innenfor 
sykehusdrift med fire parallelle 
sjukehus i drift. Og fortsatt er 
Molde sjukehus til tross for svek-
kelse av funksjoner det 21. største 
sjukehuset i Norge, sa Dahl som 
også brukte Kjell Erik Strømskags 
tre doktorgrader som eksempel 
på den faglige kvaliteten og ambi-
sjonene i Molde.

– Må tillegges vekt. – Jeg 
registrerer at det er sterke krefter, 
også innenfor helseforetaket sjøl 
og HMN, som mener at denne 
faglige kulturen ikke må tillegges 
vekt i vurderingen av de ulike 
sjukehuslokaliseringene. Men: 

Gode sykehus er i sannhet mer 
enn flotte, moderne sykehusbygg. 
Primært dreier det seg om 
faglighet i dybde og bredde og god 
samhandling mellom de ulike 
fagene.

– Det faktum at Molde har en 
sterk sjukehuskultur har sjølsagt 
stor betydning for framtidig evne 
til rekruttering. Molde sykehus er 
fortsatt meget attraktiv for 
turnuskandidater og nyutdan-
nede leger og sykepleiere. Sterke 
faglige kulturer er sårbare. Det tar 
lang tid å bygge opp, men er lett å 
ødelegge, sa Dahl som brukte 
Kjell Erik Strømskags doktorgrad 
som avslutning på talen:

– Tittelen på Kjell Erik Strøm-
skags siste disputas er «og nå skal 
jeg dø». Sjukehushistorien i 
Molde skal ikke dø!, sa moldeord-
føreren på jubileumsarrange-
mentet på Lundavang.

– Må ligge i Molde
Dahl med ultimatum om sjukehusplassering på jubileumsfest  

På jubileum: Torgeir Dahl brukte jubileet til å slåss for at sjukehushistorien i Molde skal overleve også dette helseforetaket. FOTO: BJØRN STURE EIKREM, HELSE M&R

ÅLESUND: En ung kvinne fra Søre 
Sunnmøre er siktet for å ha 
medvirket til at en 18 år gammel 
mann tok sitt eget liv.
18-åringen kommer fra 
Østlandet og ble funnet død av 
politiet hjemme hos kvinnen 
lørdag 24. august.
– Det ligger i sakens natur at vi 
mener kvinnen har vært 
involvert i mannens død, uten 
at vi kan gå inn på detaljer om 
hvorfor, sier politiadvokat Inger 
Myklebust Ferstad i Sunnmøre 
politidistrikt til NTB.

Siktet for medvirk-
ning til selvmord


