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Alexander Lund Hansen, keeper RBK:
–Jeg var nærsynt og avhengig av linser. Etter laserkorrek-
sjonen hos Trondheim Øyelegesenter er synet mitt opti-
malt. Det er en lettelse å ha godt syn uten kontaktlinser.

Gratis

forunder
-

søkelse

Bli kvitt briller og linser
Nærsynt, langsynt eller skjeve hornhinner? Trondheim Øyelegesenter
er Midt-Norges største klinikk for lasekorreksjon av synet. Vi har
Norges mest moderne og avanserte laser. Kontakt oss i dag for en
gratis og uforpliktende forundersøkelse.

Hos oss kan du få inntil tre års rentefri nedbetaling.

Se:www.brillefri.no

Prinsens gt.67
7011Trondheim

Tlf. 73 80 74 00
info@brillefri.no

MenerHelseMidt
trenererØstmarka
Barneavdeling i Ålesund rykket
plutselig fremst i køen i Helse
Midt-Norge. Nå mener tillitsvalgte at
det samme bør skje med Østmarka.
Da dagens leder av det
regionale foretaket, Marthe
Styve Holte, var leder av Helse
Sunnmøre, rykket plutselig
barneavdeling i Ålesund forbi
Molde sykehus på
prioriteringslisten til Helse
Midt.
Prosjektet hadde en prislapp på
260 millioner kroner, og er nå
ferdig bygget.
I forkant av dette, var det en

stor mobilisering i Ålesund, og
som styreleder mottok Styve
Holte 8000 underskrifter for ny
barneavdeling. Hvor stor inn-
virkning det folkelige engasje-

mentet hadde, er ikke godt å
vite.Men Adresseavisen kjenner
til at det var daværende statsråd
Bjarne Håkon Hanssen som i
2009, i god tid før valget, kalte
inn daværende styreleder i
Helse Midt, Kolbjørn Almlid, og
ba omat Ålesundmåtte priorite-
res først. Tidligere styreleder
Kolbjørn Almlid bekrefter dette.

Ikke første gang
– Statsråden ønsket at Åle-

sund rykket fremst i køen. Til
gjengjeld fikk vi en garanti for at
vi skulle få hjelp slik at Molde
skulle bygges i 2012, framholder

Almlid. Molde sykehus ble det
som kjent ikke noe av. Det var
imidlertid ikke første gang Åle-
sund rykket frem.
Allerede i 2006 innstilte da-

værende adm. dir i Helse Midt,
Paul Hellandsvik, på at psykia-
trisenter på Øya skulle bygges
før barneavdeling i Ålesund.Nå-
værende Molde-ordfører, Tor-
geir Dahl, og stortingsrepresen-
tant for Frp, Oscar Grimstad,
satt da i styret for Helse Midt.
Det ble flertall for at barneavde-
lingen rykket forbi psykiatrien i
universitetssykehuset, og slik
var det barneavdelingen rykket
frem til andreplass, bare bak
Molde.

Styve Holtes mulighet
Foretakstillitsvalgte ved St.

Olavs mener at historien om
barneavdelingen viser at styre-

leder i Helse Midt,Marthe Styve
Holte, igjen kan sørge for at et
mindre prosjekt rykker frem i
køen. De er svært kritiske til det
demener var svært negative sig-
naler fra styrelederen i et in-
tervju i Adresseavisen i forrige
uke.
– HelseMidt har et overskudd

på 500millioner i år. Å investere
i et nytt akuttbygg på Østmarka
nå, vil ikke komme i konflikt
med et nytt sykehus i Nordmøre
og Romsdal. Styve Holte kan
med stor ro la Østmarka gå
foran i køen. Vi kan ikke la våre
sykeste psykisk syke vente til
2022, sier foretakstillitsvalgt
SigmundEidem.
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- Flaut og stygt
● Helse Midt:– Jeg opplever at
styreleder StyveHolte og ad-
ministrasjonen iHelseMidt
gjør det de kan for å trenere og
utsette saken omakuttbygg på
Østmarka, sier foretakstillits-
valgt for Legeforeningen,Kjetil
Karlsen.LiseDragset, som
representerer ingeniørene på St.
Olavs sier det er flaut og stygt at
pasientene i psykiatrien skal
lide på grunn av det hunmener
er en systemfeil.–Østmarka-
prosjektet slik det er foreslått, er
etmindre prosjekt somSt.Olavs
håndterer selv, bare vi får lov å
låne.Saken i Ålesund viser at det
har værtmulig før, og damå det
væremulig nå også, framholder
hun.

Flaut: De tillitsvalgte ved St.
Olavs Hospital på Øya mener det
er flaut at pasientene i psykiatrien
skal lide på grunn av det de mener
er en systemfeil. Tor Egil Inge-
brigtsen (Norsk Sykepleierfor-
bund), Anne Halsen (Delta), Sig-
mund Eidem (Fagforbundet), Lise
Dragset (NITO) og Kjetil Karlsen
(Den Norske Legeforening).
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