



Sigurd Torvik Heian er legetillitsvalgt i styret for Helse Møre og Romsdal. Han er svært 
tilfreds med at styret på onsdagens møte fikk vite at Skanska Norge er valgt til å bygge 
Sjukehuset Nordmøre og Romsdal.


– Det betyr enormt mye at entreprenør nå er på plass. Det er en stor milepæl, sier Heian.


Han viser til at utsettelsen i fjor kostet mye.


– Den medførte stor slitasje på ansatte og sådde mye tvil om prosjektet ble gjennomført. 
Utsettelsen har også satt samarbeidet i Nordmøre og Romsdal tilbake. Når entreprenør nå 
kommer på plass og ansatte ser at dette blir noe av, så er det også et startskudd for 
samarbeidet mellom sjukehusa, sier han. Og:




– Jeg tror og håper dette vil gi en boost i å bygge fag fram mot et godt tilbud i SNR, til et 
sterkt og robust sjukehus.


En merkedag 

Tor Rune Aarø er tillitsvalgt i Norsk Sykepleierforbund ved Molde sjukehus. Han er 
ansattes representant i prosjektstyret for Sjukehuset Nordmøre og Romsdal (SNR), som 
tirsdag landet på at Skanska Norge velges som entreprenør for å bygge SNR i Molde og 
Kristiansund.


– Hva er din kommentar til valget av entreprenør? 

– Det har vært et spennende og givende arbeid i prosjektstyret som kulminerte med et 
ekstra gledelig vedtak. Dette er på mange måter en merkedag. Med valget av entreprenør, 
har SNR-prosjektet aldri kommet så langt som nå. Det er en stor jobb som ligger foran 
oss i samhandlingsfasen, men nyheten om entreprenør blir nok oppfattet positivt blant 
pasienter og befolkning på Nordmøre og i Romsdal.


– Hva sier du til bekymringa for at trange økonomiske rammer kan føre til at 
sjukehuset krympes eller mister funksjoner? 

– Dette er det altfor tidlig å si noe om. Vi må se på det i samarbeid med entreprenøren. 
Det som ligger fast, og som prosjektstyret fortsatt jobber etter, er at funksjoner og 
kapasitet i SNR ligger fast. Ingen ting er endret på dette fra konseptfasen.


Aarø forteller at han i løpet av styremøtet fikk flere tekstmeldinger fra kolleger:


– Folk er både glad og lettet, og ser positivt framover.


En lykkens dag for HMR 

Styreleder Ingve Theodorsen uttrykker også stor glede etter dagens store nyhet:


– Nå føler jeg lettelse og optimisme. Og så er det veldig gledelig at så mange av de store 
entreprenørene var så interessert at de ble med til siste innspurt. Og at vi får en så erfaren 
og god entreprenør som Skanska. Dette er en lykkens dag for Helse Møre og Romsdal! 



