
Det viser tall Tidens Krav har
summert fra styringsdokumen-
tene fra Helse Midt-Norge.

Til sammen er 79,5 millioner
kroner i særfinansiering til
dekning av rentekostnader
omfordelt internt i regionen til
St. Olav. 53,9 av millionene er
trukket fra Møre og Romsdals

ramme. Drøyt 10 er trukket for
2013.

TK har spurt Helse Midt-Nor-
ge om alle millionene vil bli
«omfordelt tilbake» når det nå
er Helse Møre og Romsdals tur
til å bygge nytt sykehus, spesi-
elt med tanke på at lånene på et
minst tre ganger så dyrt St.
Olav skal nedbetales parallelt. I
en e-post svarer kommunika-
sjonsdirektør Tor Harald 
Haukås:

«Når det investeres i nytt
sykehus i Møre og Romsdal, vil

ordningen også gjelde for låne-
opptak knyttet til dette prosjek-
tet. Det betyr at 30 prosent av
rentekostnadene dekkes av
foretakene i fellesskap etter en
nøkkel. Netto effekt for foreta-
kene avhenger av hvor stor
andel de har av samlede rente-
kostnader».

Dobbelte �� Tidens Krav har
også konfrontert Helse Midt-
Norge med at inntektsrammen
til drift av HF St. Olav økte med
37,7 prosent (ikke medregnet

Helse Nord-Trøndelag – som
bare er halvparten så stort som
Helse Møre og Romsdal – vok-
ste med 90 årsverk.

Det viser tall for faktisk for-
brukte månedsverk som Tidens
Krav har fått fra Helse Midt-
Norge. Det regionale helsefore-
taket bekrefter at man vil få et
riktig bilde av forbruket av års-
verk ved å ta gjennomsnittet av
antall forbrukte månedsverk
gjennom året.

Tallene griper rett inn i debat-
ten om helseregionens omstrid-
te inntektsfordelingsmodell,
som innebærer en storstilt
overføring av ressurser fra
Helse Møre og Romsdal til trøn-
delagsforetakene. De aktualise-
rer også det omstridte forslaget
om å la hvert enkelt helsefore-
tak beholde sitt overskudd i ste-
det for å la det gå inn i en felles
investeringspott.

I gårsdagens styremøte i
Helse Møre og Romsdal la per-
sonaldirektør Olav Finnøy
frem tall som utdypet bruken
av personalressurser innenfor
Helse Midt-Norge.

Hans tall viser at beman-
ningsvekst i forhold til plan i
samme periode var 57 årsverk
ved St. Olav, mot 32 i Møre og
Romsdal. 

Bekymring �� Tidens Krav
har konfrontert Helse Midt-
Norge med et økonomisk forde-
lingsregime som åpnet for vold-
somme forskjeller i økt bruk av
personale. I en epost svarer
kommunikasjonsdirektør Tor
Harald Haukås:

«I Helse Midt-Norge legges det
hvert år en plan for størrelse på
bemanning og månedsverk.
For 2012 økte antall måneds-
verk med 1,2 prosent mer enn
plan i Helse Nord-Trøndelag og
St. Olavs Hospital. For Helse
Møre og Romsdal økte antall

månedsverk med 1,4 prosent
mer enn plan. Dette gir grunn
til bekymring for økonomien
framover i alle helseforetak for-
di lønn er den største utgifts-
posten».

Helse Sunnmøre og Helse
Nordmøre og Romsdal fusjo-
nerte til Helse Møre og Roms-
dal i 2011. Selv med tilførsel av
nye legestillinger førte en effek-
tivisering av dobbeltfunksjoner
til at antall forbrukte årsverk
falt med 14 – fra 4.631 i 2010 til
4.617 i 2011, ifølge helseregi-
onens egne tall. I fjor økte
antall forbrukte årsverk med 22
(0,4 prosent) slik at netto vekst
over to år ble sju årsverk.

Helseforetaket St. Olav – som
er rundt en halv gang større ¬–
tok ned bemanningen i forbin-
delse med en omstilling i 2008,
men siden har bemanningen
økt hvert år. Helseforetaket
økte antall forbrukte årsverk
med 72 i 2011 og med 70 i fjor, til
sammen 142. 

Interne forskjeller ��

Internt i Helse Møre og Roms-
dal er det
også forskjel-
ler mellom de
fire sykehus-
ene. 

Fra 2011 til
2012 kom det
12 nye års-
verk ved
kirurgisk kli-
nikk i Åle-
sund og 14 nye årsverk ved
kirurgisk klinikk i Molde.
Mens tilsvarende klinikk i Vol-
da økte med to årsverk, sto
kirurgisk klinikk i Kristian-
sund på stedet hvil med sine 200
årsverk.

Mens klinikkene for barn og
unge, diagnostikk, psykisk hel-
severn og kvinneklinikken
økte med 6-7 årsverk hver, ble
teknisk/administrasjon tatt
ned med 13 årsverk.   

Ved de medisinske avdeling-
ene er tallene relativt stabile.
Unntaket er rehabilitering,
hvor det har blitt ti færre års-
verk. 

ARILD MYHRE
arild.myhre@tk.no

STAVANGER: Det canadiske
oljeselskapet Talisman har
måttet skrive ned verdien med
8,7 milliarder kroner før skatt
på grunn av Yme-prosjektet.

Talismans prosjekt på Yme-
feltet skulle egentlig koste
under 5 milliarder kroner.
Regningen har nå kommet opp
i nesten 15 milliarder kroner.

Nedskrivningen på 8,7 milliar-
der kroner tilskrives dermed
hele dette prosjektet alene,
melder NRK.

I sin årsrapport skriver
Talisman at utsettelsen av
Yme, samt Auk sør på britisk
sokkel, har resultert i 56 milli-
oner færre fat produsert olje.

Plattformen på Yme-feltet

står fortsatt ubemannet og det
er ennå ikke klart hvem som
skal betale for den. Talisman
og plattformens leverandør
SBM Offshore er i rettslig tvist
om regningen. Før nyttår ble
det meldt at hele plattformen
trolig må skrotes. (ANB-NTB)

BOLIGBYGGELAGENE i
Norge fikk 32.000 nye
medlemmer i fjor. Dermed
er det samlede medlems-
tallet opp i 875.000. For
andre året på rad er netto-
økningen på over 30.000
medlemmer. Det betyr at
den en årlig medlemsvek-
sten har vært på nesten
fire prosent, noe som er
rekordhøyt i Norske Bolig-
byggelag (NBBL).

Yme gir nedskriving på nesten 9 milliarder kroner
OSLO: Telenors rekordresultat løftet
Oslo Børs onsdag. Hovedindeksen end-
te opp 0,19 prosent til 472,60 poeng.

Utviklingen blant de store selskapene
på hovedindeksen var blandet. Statoil-
aksjen falt 0,14 prosent, DNBs verdi ble
redusert med 0,30 prosent, og Yara
gikk ned 1,86 prosent. Hydro gikk mot-
satt vei, og steg 1,05 prosent. (ANB-
NTB)

Telenor løftet børsen

SIDEN 2010 HAR 
HELSE MØRE OG 
ROMSDAL FÅTT 7 
ÅRSVERK, ST. OLAV 
HAR FÅTT 142

Kostbart: St. Olavs-prosjektet vil koste skattebetalerne 13 milliarder kroner. Siden 2008 er inntektsrammen til  
Møre og Romsdal.
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SIDEN 2010 har perso-
nalforbruket hos fylkets
største arbeidsgiver,
Helse Møre og Romsdal,
vokst med 7 årsverk. I
samme periode har hel-
seforetaket St. Olav økt
med 142.

Helse Møre og Romsdal har dekket 53,
SIDEN 2010 har Helse
Møre og Romsdal bidratt
med 53,9 millioner kroner
til renter på nye St. Olavs
hospital.

årsverk
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OSLO: Salget av reseptfrie
legemidler utenom apotekene
økte i 2012. Særlig vokste
butikksalget av røykeavven-
ningsmidler og midler mot
allergi.

Det var ingen økning i salget
av reseptfrie smertestillende
legemidler, verken i dagligva-
rehandelen eller i apotekene,

viser tall fra Folkehelseinsti-
tuttet. Salget av røykeavven-
ningsmidler som nikotintygge-
gummi økte med 7 prosent i
2012. Apotekene har hatt den
største andelen av salget, men
dagligvarehandlenes andel
øker gradvis og var 35 prosent
i 2012.

Salget av allergimedisinen

cetirizin økte med 18 prosent
fra 2011 til 2012. Andelen solgt
i dagligvarehandelen økte fra
10 prosent til 19 prosent. Årsa-
ken er ifølge Folkehelseinsti-
tuttet at det nå også selges
større pakninger med 21
tabletter utenom apotek. Tidli-
gere ble bare pakninger med
sju tabletter solgt. (ANB-NTB)

Kritisk: Ylf-tillitsvalgt Åge
Austheim.

– VÅR KLARE oppfordring til
Helse Midt-Norge er at de ikke
må omfordele flere kroner fra
Møre til Trøndelag, men sette
sykehusene i Kristiansund og
Molde i stand til å fungere
godt i årene som kommer, sier
Åge Austheim, tillitsvalgt for
Yngre Legers forening ved
Kristiansund sjukehus.

– Hvis Helse Midt-Norge
gjennomfører Magnussen-
modellen som planlagt og sam-
tidig lar det enkelte foretak
beholde sine egne overskudd,
vil Helse Møre og Romsdal gå
glipp av flere hundre millioner
kroner som kunne gått til
sykehusdrift og bygging av
nytt fellessykehus i Nordmøre
og Romsdal. En hjelp som
sykehusene i Møre og Romsdal
har gitt St. Olavs Hospital, vil
da ikke ble gitt tilbake når vi
trenger den, mener han.

– Når fellessykehuset er bygd
trengs midler både til syke-
husdrift og til å betjene lån.
Nytt fellessykehus i Nordmøre
og Romsdal er et skjørt pro-
sjekt som behøver sterk støtte
for å bli realisert. Forsøket vi
ser fra Trøndelag på å la nytt
psykiatribygg ved St. Olavs
Hospital forbipassere nytt
sykehus i Nordmøre og Roms-
dal er en påminnelse om dette.
Vi må derfor jobbe kontinuer-
lig for å holde skansene på
dagens sykehus, samtidig som
prosjektet med fellessykehus
skrider frem. Tallene som pre-
senteres i Tidens Krav viser at
vi har gode argumenter,
mener Austheim.

Ber om stans 
i omfordelingen 
til Trøndelag

  helseforetaket St. Olav økt med to milliarder, det dobbelte av økningen i
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9 millioner av St. Olavs renter

EN 27-åring ble i
går pågrepet og
siktet for å ha
kommet med trus-
ler mot Stortinget.
En sjåfør på bus-
sen mellom Høne-
foss og Sandvika
overhørte at en
passasjer i en tele-
fonsamtale snak-
ket om å sprenge
Stortinget.

Vekst i butikksalget av røykesluttmidler og allergimedisin

Opp i røyk: Flere kjøper nikotintyggegummi
i butikken.

OPPDAL
Nyoppført stor hytte ved Vardammen/Hornlia 

Prisantydning: Kr. 3.300.000,- + omk.

Megler: Per Arne Fladseth, Eiendomsmegler MNEF, tlf. 93 49 08 10
Mail: per.arne@ufmegling.no

Visning: Søndag 17/2 kl 12:00 - 13:00

OPPDAL
Nyoppført hytte i Bresgaarden Fritidsby på Oppdal

Prisantydning: Kr. 2.190.000,- + omk.

Megler: Per Arne Fladseth, Eiendomsmegler MNEF, tlf. 93 49 08 10
Mail: per.arne@ufmegling.no

Visning: Søndag 17/2 kl. 13:30 – 14:30

Ødegaard Engros AS
Rørgata 8, 6517 
Kristiansund

Tlf: 70 10 92 65 / 
Faks 70 10 92 66
Hverdager: 08-17 
(10-16)  
 HVERDAGER: 08-16
 (10-14)

67,-Rosa hansker
Syntetisk, 100 stk 
engangshansker

gjestepasienter) i perioden
2008-2013, mot 27,0 prosent her i
fylket. Mens inntektene fordelt
til Møre og Romsdal økte med
en knapp milliard i perioden,
økte St. Olavs med over det
dobbelte; 1.983.636.000 kroner.  

«I 2013 er kostnader ved
ambulansedriften flyttet fra de
store helseforetakene og over i
et eget ambulanseforetak. Det-
te har størst effekt på totaløko-
nomien for Helse Møre og
Romsdal. Holder vi ambulanse-
driften utenfor blir forskjellene

mindre», svarer Haukås.
«Endring i favør St. Olav Hos-

pital gjelder særlig 2010 og 2011
da helseforetaket fikk en
omstillingsstøtte. Dette var
knyttet til at Helse Midt-Norge
fikk økt økonomisk ramme når
Magnussen-modellen ble inn-
ført nasjonalt. I tillegg kommer
økt bruk av St Olavs Hospital
fra pasienter bosatt i Nord-
Trøndelag og Møre og Roms-
dal. Dette er noen hovedårsa-
ker til utviklingen. For 2013 er
Helse Møre og Romsdal innvil-

get omstillingsstøtte og dette
blir gjenstand for vurdering
også i årene framover», skriver
Haukås. 

Naturlig �� Konfrontert med
at St. Olav inntektsramme økte
med hele 6,4 prosent fra 2012 til
2013, selv etter at ambulanse-
driften er trukket ut, svarer
Haukås at dette er «naturlig».
Han viser til et styrevedtak
hvor det fremgår at HF St.
Olavs ramme vil øke mer enn
Helse Møre og Romsdals i 2013.
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