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PRISENE GJELDER F. O. M. TORSDAG . FEBRUAR T. O. M. LØRDAG . FEBRUAR. Prisene gjelder så langt beholdningen rekker. Kun til private husholdninger.
Forbehold om trykkfeil. Vi tar vederlagsfritt imot kasserte EE-produkter tilsvarende det som selges i butikken, kontakt betjeningen.

FERSKHUMMER
Fra fiskedisken, kanadisk, pr.stk.

,

KARBONADEDEIG
Fra kjøttdisken, pr. kg

Roser til
Valentine's Day!

All Tex mex fra
Santa Maria

-40%

Superhelg!

GOURMETTWISTFrench Bakery
Passer til milde pålegg og skalldyr, ellersom tilbehør til salat og varmretter.

LANGSTILKEDE
ROSER PK
50 cm, pr. pk

,
LEANGEN 9–21 (20)
MELHUS 9–20 (18)
MIGOSENTRET 9–21 (20)

NARDOSENTRET 9–22 (20)
ORKANGER OTI 9–20 (18)
STJØRDAL 9–20 (18)

TEMPE 9–21 (20)

Vurderer omSt. Olavs
skal få bygge psykiatri
St. Olavs Hospital vil bygge
psykiatribygg på egen hånd.
Helseminister Jonas Gahr Støre sier
han vil vurdere om reglene kan endres.

Helseminister Jonas Gahr
Støre (Ap) kommer ikke til å
instruere Helse Midt om at de
skal prioritere et mindre
psykiatrisenter i Trondheim
mens man venter på det store
sykehusprosjektet på
Nordmøre.

Det gjorde han
klart da Høyres
Linda Hofstad
Helleland (bil-
det) i går kon-
fronterte ham
med gamle Ap-

løfter i Stortingets spørretime.
– Jeg er godt kjent med situa-

sjonen for pasienter og ansatte i
psykiatrien i Trondheim. Men
det er Helse Midt som priorite-
rer og vedtar prosjekter for
Midt-Norge, svarte Gahr Støre i
Stortinget.

Etter mange år med økono-
misk kaos, er situasjonen ved St.
Olavs Hospital nå i balanse. Le-
delsen har derfor sagt at St.
Olavs kan finansiere et mindre
akuttbygg for psykiatri innefor
egne rammer.

Krever regelendring
Men da må finansieringsreg-

lene for helseforetak endres. I
dag må foretak ha 50 prosent
egenkapital før låneopptak.
St. Olavs mener de har så ord-

net økonomi at de kan klare pro-
sjektet dersom egenandelskra-
vet senkes til 30 prosent.
– Jeg har merket meg dette

innspillet – og dette er noe vi nå
har til vurdering, sier helsemi-
nister Jonas Gahr Støre til Ad-
resseavisen.
Helsedepartementet arbeider

nå med å overbevise Finansde-

partementet om at helseforetak
med god økonomi skal få noe
slakkere tøyler.

- Seriøst forslag
Gahr Støre vil ikke si noe om

hvor langt arbeidet er kommert.
– Dette er et forslagmed store

konsekvenser, overalt i helseve-
senet. Som på andre områder
mener jeg at vi ikke skal være
bundet av en fast modell som vi
ikke kan forbedre og videreut-
vikle. Dette vurderer vi grundig
nå, sier Støre.
– Kan vi lese deg slik at dere

faktisk forbereder en dynamisk

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

modell, der det gjøres lettelser
for helseforetak med ordnet
økonomi?
– Da trekker dumeg for langt.

Jeg mener dette er et seriøst for-
slag, men vi er ikke klare til å
konkludere.

– Kan du gi et tidsperspektiv
på vurderingene?
– Nei. Men jeg pleier ikke å

kaste bort tiden.

SIMEN GRANVIKEN 920 88 101
simen.granviken@adresseavisen.no

Til vurdering: – Jeg har merket meg innspillet, og dette er noe vi
nå har til vurdering, sier helseminister Jonas Gahr Støre.
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