
Et knippe tillitsvalgte var med blant de 32 utenom media 
som tirsdag var til stede på signeringa av kontrakten for 
bygging av akuttsjukehuset i SNR-prosjektet, med 
styringsramme 2,1 milliarder.


Blant disse var Mariann Svendsen, hovedtillitsvalgt for  
Fagforbundet ved Kristiansund sjukehus; Anita Høgstøyl, 

hovedverneombud ved Helse Møre og Romsdal; Sigurd Torvik Heian, tillitsvalgt i 
SNR-prosjektet og ansattrepresentant i HMR-styret for legeforeningen; og Tor Rune 
Aarø, hovedtillitsvalgt Molde sjukehus for Sykepleierforbundet.



– Endelig har vi kommet så langt. Dette har vi ventet på lenge, sier 
hovedverneombud Anita Høgstøyl.

Trenger fagmiljøa fra begge sjukehus
– Ansatte syns dette er en stor dag, sier Sigurd Torvik Heian, som nå er særlig 
opptatt av følgende:

– Nå har vi signert kontrakt på det fysiske bygget. Men minst like viktig er det at vi 
nå klarer å begynne å jobbe i lag. I tillegg til selve sjukehusbygget, skal det bygges 
fagmiljøer som skal drifte det moderne sjukehuset. Vi er avhengige av at vi tidlig 
kommer godt i gang med det. Da trenger vi fagmiljøa fra begge sykehusa. Det 
håper jeg at vi får til i større grad enn før.

Hovedverneombud Høgstøyl sier at fagmiljøa må være med fra start hvis dette 
arbeidet skal lykkes.
Mens Mariann Svendsen, hovedtillitsvalgt Fagforbundet i Kristiansund, legger til at 
medvirkning og engasjement er nødvendig for å få det til.

Blir et løft for hele fylket

Tor Rune Aarø i Sykepleierforbundet, som også sitter i prosjektstyret, sier:

– Kontrakten er en milepæl. Men samtidig har vi nå en stor jobb med samhandling 
foran oss, for å få et funksjonelt sykehusbygg for befolkningen i fylket. Etter hvert 
skal også fagmiljøa bli til ett. SNR skal bli et løft for hele helseforetaket. Ikke minst 
skal det komme pasientene til gode at det blir breiere og større fagmiljø, og at vi får 
et bygg bidrar til god kvalitet i pasientbehandlingen. Og for de ansatte blir det helt 
ny hverdag.


