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Planene om nytt sjukehus for Nord-
møre og Romsdal er i ferd med å bli
underminert nok en gang. Sterke kref-

ter i det politiske miljøet i Trondheim arbeider for at det må
bygges nytt psykiatribygg på Østmarka i Trondheim, mens
man venter på at romsdalinger og nordmøringer skal bli
enig om hvor et nytt fellessjukehus for denne regionen skal
bygges. Slikt må det bli bråk av.

Trønderne bruker statusen til St. Olavs Hospital som uni-
versitetssjukehus for alt den er verd. De argumenterer for
at St. Olavs Hospital trenger nytt bygg som kan ta imot
akuttpasienter i psykiatrien. Bygget er anslått å ville koste
rundt 230 millioner kroner.

Faktum er at gjennom flere år har omtrent alt av penger i
Nord-Trøndelag, Sør-Trøndelag og Møre og Romsdal blitt
støvsugd for å klare å bygge det
nye St. Olavs Hospital til rundt
12 milliarder kroner. Folk i alle
de tre fylkene har akseptert at
pengene ble brukt til St. Olavs
Hospital. Da styret for Helse
Midt-Norge satte opp priorite-
ringslista over nye, store sjuke-
husprosjekter, ble den enstemmig vedtatt slik: 1. St. Olavs
Hospital fase to. 2. Nytt Molde sjukehus. 3. Ny barneavde-
ling ved Ålesund sjukehus. 4. Psykiatribygg i Trondheim.

Det trønderne prøver er å vippe planene om nytt sjuke-
hus i- Romsdal og Nordmøre av pinnen. Adresseavisen
skrev nylig at sjukehuset for Nordmøre og Romsdal først
blir plassert når de to fogderiene har kranglet seg ferdig. Det
er enighet om å bygge fellessjukehus. Plasseringen avgjø-
res etter samfunnsanalyser og faglige vurderinger. 

Da helseministeren i 2010 stoppet planene for nytt sjuke-
hus i Molde var det fordi Helse Midt-Norge ikke hadde nok
penger.   Møre og Romsdal har bidratt til at St. Olav har kun-
net bygge fase 1 og fase 2. De kommende åra er det nytt sju-
kehus for Romsdal og Nordmøre som har førsteprioritet.
Kollega Adresseavisen gir ordet anstendighet en ny dimen-
sjon når man vet at i ti år har sjukehuset i Trondheim fått så
godt som alle investeringspengene, nå vil de ha enda mer,
på Nordmøre og Romsdals bekostning. Er det lov å lite på at
Helse Midt-styret står ved løftene?

LEDER

Nytt sjukehus: Romsdal og Nordmøre bidro til å få
bygget St. Olavs Hospital. Nå arbeider Trondheim for å
komme foran i køen med enda et nybygg. 
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Trønderne vil ha
forkjørsrett igjen

«Er det lov å
lite på at
styret i Helse
Midt står ved
løftene?»

Trønderne vil ha
penger til nytt
psykiatribygg i
Trondheim før
Nordmøre og Romsdal
får nytt sjukehus. – Et
uanstendig spill, mener
leder Torgeir Dahl i
Romsdal Regionråd.

RICHARD NERGAARD
richard.nergaard@r-b.no

MOLDE: En serie artikler i Adresse-
avisen der behovet for investering-
er i sjukehustilbudet i Trondheim
beskrives, har blitt fulgt med inter-
esse av lederen for Romsdal Region-
råd, Torgeir Dahl.

Koster 230 millioner. Tirsdag
22. januar skrev Adresseavisen på
lederplass at Helse Midt-Norge bør
bygge nytt psykiatribygg på Øst-
marka i Trondheim mens romsda-
linger og nordmøringer krangler
om hvor det nye fellessjukehuset
skal ligge.

«Et nytt psykiatrisk akuttbygg
på Østmarka ligger ikke inne i det
regionale helseforetakets langtids-
planer ... Styret i Helse Midt-Norge
skal i løpet av våren lage en ny in-
vesteringsplan. der må det være
mulig å finne plass for en moderat
investering til nybygg på Østmar-
ka, i anstendighetens navn», skrev
Adresseavisen.

– En koordinert aksjon.Lede-
ren for Romsdal Regionråd, Torgeir
Dahl, deler overhodet ikke Adresse-
avisens syn.

– Dette er ikke anstendig. Det er
et uanstendig spill. Jeg merker meg
at det er en koordinert aksjon i
Trøndelag for å få finansiert nytt
psykiatribygg i Trondheim foran
nytt sjukehus for Nordmøre og
Romsdal. Det er totalt uakseptabelt,
sier Dahl til Romsdals Budstikke.

– Er du redd plassen nytt sju-
kehus for Nordmøre og Romsdal
har på helseforetakets priorite-
ringsliste er truet?

– Når vi vet at finansieringen er
hovedproblemet for Helse Midt-
Norge, er det en umulighet for hel-
seforetaket å si «Ja, takk, begge de-
ler». Det har i flere år vært enighet
om at nytt sjukehus her har første-
prioritet. Jeg forventer at styret i
Helse Midt-Norge står ved priorite-

ringsrekkefølgen, ellers har man i
realiteten skutt ned nytt sjukehus
for Nordmøre og Romsdal, sier Tor-
geir Dahl. 

– Et ventet utspill. Talsmann
for Folkeaksjonen Ett sjukehus,
Mellvin Steinsvoll, minner om at
hele Møre og Romsdal har samlet
seg om å bygge fellessjukehus.

– Jeg hadde i grunnen ventet på et
slikt utspill fra Trondheim. Jeg har
hørt noen snakke om at det bare er
en fordel at vi her i fylket krangler,
så kan trønderne få bygge nye sju-
kehusbygg. Nå har vi i Møre og
Romsdal klart å samle oss om ett fel-
lessjukehus, og det bekymrer åpen-
bart trønderne. Styret i Helse Midt-
Norge kan ikke bare hoppe av en
vedtatt prioriteringsliste. Prøver de
på det, vil de møte skikkelig hard
motstand. Vi har latt St. Olav kom-
me først med to utbygginger. Nå er
det Romsdals og Nordmøres tur,
sier aksjonsleder Mellvin Steinvoll. 

– Uanstendig sjukehusspill
Romsdal Regionråd og Folkeaksjonen Ett sjukehus reagerer på trondheimslobby

Vil stoppe trønderkrav: Styret for Hels e Midt-Norge må stoppe forsøket om å finansiere nytt psykiatribygg i Trondheim foran nytt sjukehus for Nordmøre og Romsdal,
sier leder for Romsdal Regionråd, Torge ir Dahl.

Står samlet: – Hele Møre og
Romsdal står bak kravet om
nytt fellessjukehus for
Nordmøre og Romsdal skal
bygges først, sier lederen for
Folkeaksjonen Ett sjukehus,
Mellvin Steinsvoll. 
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Styreleder Marthe Styve Holte i
Helse Midt-Norge sier det ikke
er naturlig å bytte om på den
vedtatte prioriteringslista der
nytt sjukehus for Nordmøre og
Romsdal står på topp.

RICHARD NERGAARD
richard.nergaard@r-b.no

Styreleder Marthe Styve
Holte i Helse Midt-Norge.
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– Vedtaket om fellessjukehus er fattet

197 personer i Møre og Roms-
dal søkte pasientskadeerstat-
ning i fjor. Nær 50 millioner
kroner ble utbetalt. 

ANITA VINGEN OG NTB
anita.vingen@r-b.no

MOLDE/OSLO: 5.100 personer søkte i
fjor Norsk Pasientskadeerstatning
(NPE) om erstatning. Det er en øk-
ning på 18 prosent fra året før.

– Dette viser at pasienter i større
grad enn tidligere vet at de kan søke
NPE om erstatning dersom de har
fått en skade etter behandling i hel-

setjenesten, sier NPE-direktør Rolf
Gunnar Jørstad til Aftenposten.

Han forklarer økningen på 18
prosent fra 2011 til 2012 med stor
medieoppmerksomhet rundt pasi-
entskader, samt dårlig pasientsik-
kerhet og problem i helsetjenesten.
Mye medieomtale av saker som

197 personer søkte pasientskadeerstatning
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MOLDE: StyrelederMarthe Styve
Holteergodtkjentmedatlokalene
for akuttpsykiatrien iTrondheim
ermodneforfornyelse.
–MenstyretiHelseMidt-Norge

har vedtatt at det skal byggesnytt
fellessjukehus for Romsdal og
Nordmøre.Jegserdetikkesomna-
turligatdetkanflyttespå.Ellersvil
jeg ikke ha noen formening om

dettenå,sierhun.
Styrelederen legger til at det

ikkeerslikatdetbareerdårligelo-
kaliteter for psykiatrien i Midt-
Norge,menssomatikkenhargode
lokaler.
– Vi har varierende bygnings-

massebåde i somatikkenog ipsy-
kiatrien. Noen steder er der dårli-
gelokaliteter.Sammenliknervilo-

kalitetene på Østmarka med St.
Olavs Hospitals nye bygg, er der
storforskjell.IMøreogRomsdaler
der også dårlige lokaliteter for so-
matikken, blant annet iMolde Vi
driveromstillingforåfrigjøremid-
lersomkanbrukestilinvestering-
eriblantannetbygninger.
– Vi prioriterte å bygge ut dis-

triktspsykiatriskesenter(DPS)for

atpasientenekunnefåbehandling
nærmere bostedet. I St. Olavs om-
rådeerdertonye, flotteDPS-bygg.
Vimåhatrupåatdetgisgodfaglig
behandling til tross for at enkelte
steder kan ha dårlige lokaliteter,
sierstyrelederStyveHolte.

et om fellessjukehus er fattet

SURNADAL: Politiet fikk søndag
kveld melding om en viltpå-
kjørsel av den uvanlige sorten i
Surnadal. Der hadde en bil og
ei gaupe støtt sammen ved
Tussvika – kollisjonen ble fatal
for kattedyret, som døde etter
sammenstøtet. Statens natur-
oppsyn tar vare på dyret, opp-
lyser politiet.

Gaupe påkjørt og
drept i Surnadal

AVERØY: En mann i 40-åra ble i
går brakt til sjukehus etter en
arbeidsulykke på Hendholmen
i Averøy. Ulykka skjedde ved
08-tida mandag morgen, da
en arbeider falt ned tre meter
og landet på betongunderlag
da han holdt på med monte-
ringsarbeid, ifølge tk.no.

Mannen ble brakt til sjuke-
huset i Kristiansund. Politiet
fortalte i går at han var bevist
hele tida, men at det var
ukjent hvor skadet han ble.
Politiet gjorde undersøkelser
på stedet, og Arbeidstilsynet er
varslet både fra politiet og be-
driften.

Landet på
betonggolv

skadeerstatning

Vestnes: Craig Edmeades tok
sjølveste storfisken på Vestnes
søndag da han fikk ei 185 cm
lang og 31 kg tung lange på
kroken. Fisken ble fanget med
fiskestang fra båt ikke så langt
fra båthavna i Vestnes. Lange
er, som navnet tilsier, en fisk
som er kjent for sin lange
kropp. Vanligvis blir den ikke
lenger enn én meter, men den
kan bli opptil 210 cm, ifølge
leksikon. Vekta kan bli 45 kg.

Fikk lang lange
på kroken

Storfangst: Craig
Edmeades med langa.
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handler om skader etter svinein-
fluensavaksinen Pandemrix har
også bidratt til at flere henvender
segtilNPE,menerJørstad.
IMøreogRomsdalbledetmot-

tatt 197saker, i Sør-Trøndelag294
og iNord -Trøndelag106saker, vi-
serstatistikkNorskPasientskade-

erstatningpresentererienpresse-
melding.
Tallenegjelderbådeoffentligog

privathelsetjeneste.
I sakene der klager fikk med-

hold,bledetutbetaltkr48.738.195
tilpasienteriMøreogRomsdal,kr
39.824.525tilpasienteriSør-Trøn-

delag,ogkr8.608.466tilpasienteri
Nord-Trøndelag.
Deterenovervektavkravknyt-

tet til feilbehandling innenfor or-
topediogkreft.

OSLO: I de største byene økte leieprisen på leiligheter med mellom 6 og
10 prosent fra 2011 til 2012. I Oslo ble det annonsert flere boliger, mens
tallet gikk ned i Bergen, Stavanger og Trondheim, ifølge Finn.

Undersøkelsen er basert på de rundt 53.000 annonsene for utleielei-
ligheter som nettstedet Finn formidlet i 2012, og det tallet er en økning
på 7 prosent. Nærmere 20.000 av boligene var i Oslo, og her var det 15
prosent flere annonser enn i 2011. Bergen, Stavanger og Trondheim
hadde nedgang på henholdsvis 5, 3 og 9 prosent.

Høyest priser i 2012 hadde Stavanger, med rundt 11.500 kroner i må-
neden i gjennomsnitt. Dette tilsvarer en økning på 10 prosent fra 2011.
Så fulgte Oslo, med 11.300 kroner, opp 6 prosent. NTB

Leieprisene økte i fjor


