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Ingenplaner
forØstmarka

20 år med løfter uten handling for psykiatribygg.
Styrelederen i Helse Midt-Norge svarer:

Molde sykehus skal prioriteres først
St. Olavs bør svare for prioriteringene

Psykiatribygg må vente: Molde sykehus har planlagt byggestart i 2018. Styreleder Marthe Styve Holte gjør det klart at uten en ny
finansieringsordning i helsesektoren, blir det ikke noe nytt psykiatrisenter i Trondheim før etter utbyggingen i Molde. Foto: KJELL A. OLSEN
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Status psykisk helse ● Molde sykehus prioriteres før Østmarka

Kan ikke love nybygg på
Styreleder i Helse Midt, Marthe Styve Holte,
erkjenner at regionen ikke har et fullverdig
universitetssykehus. Men hun vil ikke love
at det blir nye bygg på Østmarka.

Styve Holte ble utnevnt i
januar 2012, etter at
daværende helseminister
Anne-Grete Strøm-Erichsen
byttet ut hele styret i Helse
Midt-Norge.

? – Hva synes du om at det
ikke er gjort noe for spesia-

listpsykiatrien på Østmarka på
20 år?
– Det er vanskelig å si noe om

når jeg ikke har vært en del av
miljøet. Men det er viktig å få
frem at vi har bygd tre DPS (di-
striktspsykiatriske senter,

red.anm.) de siste tre årene.
Dette har vært en villet utvik-
ling, som gir tilbud til pasien-
tene der de bor.Men det er klart
at det like fullt er store behov i
akuttpsykiatrien, sier Styve
Holte og legger til:
– Det er viktig at folk ikke blir

unødig oppskaket. Snart er det
slutt på dobbeltrommene på
Østmarka,og det er bra.

? – Er det greit der nå, etter
at noen kontorer er gjort

om til enkeltrom?
– Nei, det er ikke greit. Det sy-

nes verken jeg eller resten av sty-
ret i Helse Midt. Men kvaliteten
på bygningsmassen i vår region
varier veldig. Noen steder, for
eksempel i Møre og Romsdal, er
det somatiske tilbudet veldig
dårlig. På Molde sykehus bor
flere pasienter på samme rom.
Også der har de hørt på løfter i
20 år.

? – Har vi et fullverdig uni-
versitetssykehus i regionen

når psykiatrien får elleve millio-
ner til å bygge enkeltrom på Øst-
marka?
– Jeg har ikke vært delaktig i

den prioriteringen. Jeg regner
med det er gjort i beste mening.
Men jeg ser klart at det er en
mangel ved universitetssykehu-
set at psykiatrien ikke har fått
nye bygg.

? – Men de sykeste pasien-
tene er på Østmarka. Er det

et paradoks at de aller sykeste
pasientene lever under de dårlig-

ste forholdene?
– Jeg vil ikke ha en bastant

mening om hvordan andre har
prioritert. Jeg vil ikke dramati-
sere det ytterligere.

? – St. Olavs vedtok på tam-
pen av 2011 planer om et

nytt akuttbygg på Østmarka,
langt billigere enn et psykiatri-
senter. Hvordan stiller du deg til
planene?
– Jeg kjenner ikke planene i

detalj. Jeg regner med den blir
en del av vårt arbeid med lang-
tidsbudsjett nå i vår, da kan alle
foretakene komme med sine be-
hov for investeringer.Men det er
ikke til å stikke under en stol at
det foreligger et aktivt vedtak
om nytt sykehus i Møre – og
Romsdal – med planlagt byg-
gestart i 2018. Dette har stått
øverst på Helse Midts priorite-
ringsliste lenge.

? – Betyr det at Østmarka
må vente på nytt sykehus i

Møre og Romsdal?
– Det er ikke nødvendigvis

slik at vi ikke kan gjøre andre in-
vesteringer. Vi skal blant annet
gjøre et IKT-løft, det investeres
kontinuerlig i nytt, avansert me-

Marthe
StyveHolte
● 62 år.
● Styreleder Helse Midt-Norge.
● Ble utnevnt i januar i fjor etter at
daværende helseminister Anne-
Grete Strøm-Erichsen kvittet seg
med hele det gamle styret på én
gang.
● Er fra Volda og har tidligere vært
styreleder i Helse Sunnmøre.

FAKTA

«Jeg er et velvoksent
menneske med lang
samfunnserfaring
og vet forskjellen på
løfter og bevilgninger.»

«St. Olavs
er ikke et
fullverdig
universitets-
sykehus.»

Adresseavisen16. januar.

Adresseavisen17. januar.

Adresseavisen18. januar.

Adresseavisen 21. januar.
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● Ønsker å kunne låne mer penger

Østmarka
disinsk-teknisk utstyr og vi skal
styrke forskningen.

? – Men du nevner ikke Øst-
marka?

– Det er ikke mulig å sette
Østmarka foran nytt sykehus i
Møre ogRomsdal.

? – Så forholdene blir ikke
bedre på Østmarka før i

hvert fall 2018?
– Det kan jeg ikke forskuttere

nå.Men vi kan ikke starte opp på
Østmarka før 2018 hvis dette går
ut over fremdriften for nytt syke-
hus i Møre og Romsdal. Dette
kommerogså anpåhvor stor an-
del egenkapital som kreves for
større investeringer. I dag er 50
prosent lån og 50 prosent egen-
kapital. Vi har sagt til politi-
kerne at lånerammen bør være
70 prosent, og møtt forståelse
for dette. Dersom dette blir end-
ret, vil det styrke vår evne til å
gjennomføre slike prosjekter.

? – Er det lite sannsynlig at
Østmarka kan få nye bygg

de nærmeste årene dersom
dette ikke endres?
– Det kan hende det er mulig,

220 millioner er et overkomme-

lig beløp.Men det er umulig å si
nå.

? – St. Olavs mener at et nytt
akuttbygg vil bli lønnsomt,

og vil betale seg inn i løpet av få
år?
– Slik er situasjonen mange

steder.

? – Men det er dere som skal
gjøre prioriteringen?

– Ja, det blir en samlet vurde-
ring. Det er ingen i vårt styre
som synes det er greit at psykia-
trien på Østmarka drives i dår-
lige lokaler. Men vi må finne
frem til etmulighetsrom.

? – Det er jo det rommet sty-
ret ved St. Olavs har forsøkt

å finne, ved å lage et mye mindre
prosjekt enn et psykiatrisenter.
Hva synes du om at direktøren
gikk ut offentlig med det?
– Det er ikke unaturlig at de

føler et presserende behov. Men
jeg har ikke lyst å kommentere
den prosessen utover det.

? – Oppfattet du utspillet
som et forsøk på å snike i

køen?
– Bakmå det ligge en tro på at

det å skape blest vil gagne saken.
Men jeg tror ikke det er gjort for
å snike.Drivkraften er en annen.

? – Reagerte helseministe-
ren på utspillet fra St Olavs?

Har du snakket med helseminis-
teren om Østmarka?
– Jeg diskuterer mye med

statsråden. Men jeg har ikke
snakket med helseministeren
konkret omØstmarka,nei.

? – Du sier at alle innbyg-
gerne i Midt-Norge skal ha

et likeverdig tilbud. Ligger det i
det at du mener Trondheim har
fått nok?
– Nei. Det er klart at alle som

driver sykehus ønsker seg slike
lokaler som St. Olavs har. Men å
si at Trondheimhar fått nok, nei,
det blir for banalt. Så banalt er
ikkemitt styre i hvert fall.

? – Hvor stort ansvar har po-
litikerne for situasjonen?

– De har et ganske stort an-
svar når de lover. Men jeg kom-
mer fra et fylke der det også er
gitt adskillige garantier, fra
statsråd etter statsråd.Politikere
garanterer mye når det er valg-
kamp. Men vi kan ikke bygge

noe på politiske løfter.

? – Så du forventer ikke mer
fra politikerne?

– Jeg er et velvoksent men-
neske med lang samfunnserfa-
ring og vet forskjellen på bevilg-
ninger og løfter.

? – Tror du denne saken vil
skape uenighet i styret?

– Det er mulig. Men det er in-
gen uenighet om at behovet på
Østmarka er stort.

? – Hvem bør svare for hvor-
for det har tatt 20 år og

fortsatt er det ikke noe vedtak
med tanke på psykiatrien på uni-
versitetssykehuset?
– St. Olavs har hatt stor inn-

flytelse, så folk der bør kunne
svare på prioriteringene. Hvor-
for valgte de å bygge et kunn-
skapssenter på Øya før nytt psy-
kiatribygg? Det er ikke rett av
meg åmene noe omdet.

? – I beste fall, hvor lang tid
kan det ta før det kommer

nye bygg på Østmarka?
– Det vil jeg ikke svare på. Jeg

vil ikke skape forventninger jeg
ikke kan innfri.

«Vi kan ikke
bygge noe
på politiske
løfter.»

«Jeg har
ikke
snakket
med helse-
ministeren
konkret om
Østmarka,
nei.»

Fram mot valget vil Adresse-
avisen gå nærmere inn i den
delen av helsevesenet som tar
seg av vår psykiske helse.

Status
psykisk helse

VALG 2013

Mari K. By Rise

Kjell A. Olsen (foto)

Lajla Ellingsen

Tlf. 951 98 664
kjell.olsen@
adresseavisen.no

Tlf. 951 98 717
lajla.ellingsen@
adresseavisen.no

Tlf. 951 98 779
mari.by.rise@
adresseavisen.no

Harduerfaringerduvildele?
Tipsoss!Tipsoss!

Adresseavisen16. januar.
Aldri nok: – Å si at Trondheim har fått nok, nei,
det blir for banalt. Så banalt er ikke mitt styre i hvert
fall, forsikrer styreleder i Helse Midt, Marthe Styve
Holte. Foto: KJELL A. OLSEN


