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Adresseavisen
Norges eldste avis

Hver måned
belønner vi det
beste tipset med
inntil10 000
kroner. Neste
gang blir det
kanskje deg?

Signestrevet
Denne uken skal det være en konferanse i Oslo omkosthold og
helse.Arrangøren har somambisjon å få fagfolk til å bli enige om
hva som ermyter og hva som er fakta om lavkarbodietter, annet
kosthold,helse, slanking og hva som er sunt og hva som ikke er
sunt. Signe strevet og lykke til.

LILLELEDEREN:

Akuttbehov
forakuttbygg

Historien om psykiatrien særlig i Sør-Trøndelag har vært en lang
historie om forsømmelser i flere årtier,helt fra den gang behand-
lingen var spredt på flere store,gammeldagse asyl.Østmarka syke-
hus, som i dag er en avdeling under St. OlavsHospital, er det siste
av disse gamle anleggene.Her er psykisk sykemennesker henvist til
dårlige behandlingsforhold i nedslitte bygninger.

Psykiatrien har stadigmåttet vike plass for andre prosjekter på
prioriteringslistene.Det største politiske
sviketmot denne pasientgruppen, er
løftene om et nytt psykiatribygg påØya.
Når alle byggetrinn ved det flotte St. Olavs
Hospital snart er ferdige,har vi fortsatt et
sykehus sombare har plass til somatiske
pasienter.Dermed er St. Olavs ennå ikke

et fullverdig universitetssykehus.

Ledelsen ved sykehuset har innsett at noemå gjøres. Styret vedtok
for snart et år siden å reise et nytt akuttbygg påØstmarka. Det er
beregnet å koste 230millioner kroner, en investering somvil betale
seg løpet av få år. I et nytt bygg kan behandlingen drives på enmer
rasjonell og økonomiskmåte enn i dagens anlegg.

Men dette får sykehuset ikke lov til, på grunn av rigide bestem-
melser om låneopptak til investeringer.Nå ligger ballen hos styret i
HelseMidt-Norge.Der har de ennå ikke tatt seg bryetmed å svare
på vedtaket.Et nytt psykiatrisk akuttbygg påØstmarka ligger ikke
inne i det regionale helseforetakets langtidsplaner.Der er nytt syke-
hus i Nordmøre ogRomsdal på førsteplass.Hvor dette sykehuset
skal ligge, er ikke klart før de to gamle fogderiene har kranglet seg
ferdig.Det kan ta tid.

I mellomtiden risikerer psykiatrien ved universitetssykehuset nok
en gang å bli skutt ut i det blå. Styret i HelseMidt-Norge skal i løpet
av våren lage en ny investeringsplan.Dermå det væremulig å finne
plass for enmoderat investering til nybygg påØstmarka, i ansten-
dighetens navn.

De psykiatriske pasientene i vår region har ventet mer enn lenge
nok.

Psykiatrien
forsømt
i årevis

Det er en skam at psykisk syke pasienter i Midt-Norge har måttet
betale prisen for årelange unnlatelsessynder.

16 omreisende
lommetyver på
Disse16 skal stå bak mer enn halvparten av alle
lommetyveri i Sør-Trøndelag, i saker hvor politiet
har en klar mistenkt.

Mann, 21 år Kvinne, 26 år

Kvinne, 35 år Mann, 35 år

Mann, 43 år Mann, 44 år

16 rumenere skal stå bak over halvparten av politiets siktelser for tyveri på offentlig sted

Overrepresentert: Politi-
ets tall viser en kraftig økning i
antall rumenere som er tatt for
lommetyveri. Politimester Nils
Kristian Moe ved Sør-Trøndelag
politidistrikt mener det dreier
seg om organisert kriminalitet.
Foto: KIM NYGÅRD

– Det er en kraftig økning fra i
fjor. Vi mener dette er
organisert kriminalitet, med
bakmenn, transportører,
oppdragsgivere og vinnings-
kriminelle, sier politimester
Nils Kristian Moe ved
Sør-Trøndelag politidistrikt.
Tyvene skal være omreisende,
både på tvers av byer og landeg-
renser. Flere er også dømt for
lignende forhold i andre land, og
mange er nå beordret ut av
Norge.
– Utvisning er ett av de beste

virkemidlene vi har, sier politi-
sjefen.
I går la han frem noen av kjer-

netallene for sitt politidistrikt i


