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I dag kanpolitikerne studere trygge,moderne
møterom isteden for psykiatriens forfall og elen-
dighet.De har sikkert gode grunner til det.Men
de trenger en påminnelse omat de ikke kan løpe
fra det ansvaret de har for at psykiatrien i Sør-
Trøndelag har fått lov til å forfalle.

I 2013 er spørsmålet om et nytt psykiatrisenter
desentralisert til HelseMidt.Mens rødgrønne
politikere sto i kø for å garantere for dette senteret
i 2005,og fulgte oppmed løfter i 2009, er de i 2013
mest opptatt av at vi skal glemmehele saken.

Eller hva sier du,TrondGiske?

Ingen med vettet i behold forventer at løftene fra
de to foregående valg skal innfris.Løftene er brutt
med dunder og brak.Men det er fulltmulig å
gjøre noe somkan kommeden forsømte psyki-
atrien til gode.Etminimumkunne være at Stor-
tinget girHelseMidt en liten håndsrekning for å
kommeut av en ulykkelig situasjon.

Det er i dag vanskelig forHelseMidt å finne rom
for psykiatrien,ganske enkelt fordi nytt sykehus i
Molde og barneavdeling i Ålesund er prioritert.
Og ethvert forsøk på å tale psykiatriens sak blir
oppfattet som et nytt forsøk på «trønder-ran»; at
trønderne stjeler helsepenger framøringene.

Rikspolitikernes løfter og løftebrudd har vært et

betydelig bidrag til denne fogderistriden. En vei
ut av uføret kan være at Stortinget åpner for at
sykehusene kan lånefinansieremer av sine in-
vesteringer.Romsligere krav her kan sette fart i en
opprustning av psykiatrien somburde vært i gang
for lengst.Pasientene vil få et bedre tilbud, og
noen politikere kan bli kvitt en ubehagelig sak.
Vinn-vinn.

Kjære helsekomité,god tur til Orkanger.Det blir
sikkert hyggelig.Det skal bli spennende å se hvor
mange av dere som tar en tur til Østmarka før val-
get.

Velkommen til Østmarka!
Stortingets helse- og omsorgskomité
burde tatt seg en tur til Østmarka når de
først er i Trondheim.

«Et minimum kunne være at Stortinget
gir Helse Midt en liten håndsrekning for å
komme ut av en ulykkelig situasjon.»
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Fram mot valget vil Adresse-
avisen gå nærmere inn i den
delen av helsevesenet som tar
seg av vår psykiske helse.
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- Må få bygge akuttsenter
Ap-topp Jorodd Asphjell mener St.
Olavs Hospital må få bygge et nytt
akuttsenter for psykiatri: – Helse Midt
må gå i dialog med helseministeren om
saken.
I dag kommer stortings-
representant Jorodd Asphjell
og resten av helse- og
omsorgskomiteen til
Trondheim.
Komiteen har møter på NTNU,
før turen går videre til middag
med Helse Midt-Norge på
BårdshaugHerregård iOrkdal –
Asphjells hjemkommune.
Heller ikke denne gangen står

Østmarka på helsepolitikernes
program.
– Når saken er reist så stort i

Adressa, er det naturlig at vi
finner en anledning til det. Men

denne gangen var programmet
lagt allerede, forklarer Asphjell.
Ap-representanten mener

dagens investeringsregime er
for firkantet:
– Det må være rom for å

bygge mindre bygg. Jeg mener
St.Olavsmåhamulighetene til å
ta den beslutningen selv. Det er
ikke lenger snakk om et
psykiatrisenter til bortimot en
milliard. Mindre summer må
kunne tas innenfor egne
rammer,mener Asphjell.
– Men det framholdes at nytt
akuttbygg kan komme i konflikt

med nytt sykehus i Nordmøre og
Romsdal?
– Jeg kan ikke forstå annet

enn at det må være muligheter
for å investere i dette, når man
kan dokumentere konkrete
besparelser av å investere. Et
nytt, og svært tiltrengt, sykehus i
Nordmøre og Romsdal vil ta
lang tid. Så lenge kan man ikke
vente på å gjøre forholdene
bedre for pasientene på Øst-
marka.
– Men enn hvis du tar feil? Hva
om de ikke får lov å gjøre noe
med Østmarka, slik investe-
ringsregimet er i dag?
– Vi har en helseminister som

har sagt at han ønsker å priori-
tere psykisk helse. Jeg tror både

storting og statsråd vil se at
denne type prosjekter, hvor øko-
nomien også er under kontroll,
bør gjennomføres.
– Statsråd og storting vil vel
bare vise til helseforetakene i en
slik sak?
– Dette er ikke hugget i stein.

Det vil være naturlig at Helse
Midt har en dialog med statsrå-
den om denne saken. Det inves-
teres jo mer per år i medisinsk
utstyr enn hva et akuttbygg vil
koste.
– Hva tenker du om at dine egne,
Trond Giske, Bjarne Håkon Hans-
sen og Øystein Djupedal sto og
garanterte et psykiatrisenter i
2005?
– Vel, det er vel kjent at politi-

kere i en valgkamp spisser bud-
skapet litt. Vi i Sør-Trøndelag
har fått Europas beste sykehus.
Men på psykiatrien er det fort-
satt utfordringer. Politiske pro-
sesser tar lengre tid enn man
tror. Det vil komme på plass,
men jeg tør ikke si når.
– Tidligere helsetopper i regio-
nen sier at Østmarka forfalt
fordi man trodde på politikerne
om at det ville komme et nytt
senter. Føler du deg medskyldig
for at situasjonen er så elendig
som den er?
– Dette er et samspill mellom

politikere, administrasjon –
mellom regionalt og nasjonalt.
Dette er vårt felles ansvar.
– Eller ingens ansvar?
– Nei, det er vårt felles ansvar.

Og det vil komme.Men vi må ha
forståelse for at et stort senter
ikke kom etter at det var brukt 12
milliarder påØya.

– Det investeres jo mer per år i medisinsk
utstyr enn hva et akuttbygg vil koste.
JORODD ASPHJELL, stortingsrepresentant (Ap)

Positiv: Sør-Trøndelag Aps
mann i helse- og omsorgskomi-
teen på Stortinget, Jorodd Asp-
hjell, mener det må være rom for
å bygge nytt akuttsenter på Øst-
marka. I dag besøker han og
resten av helsekomiteen NTNU.
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