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STJØRDAL: Sjukehusa iMidt-Norge har ikke klart
å behandle alle pasientene innen tidsfristen folk
er garantert.
En oversikt fra HelseMidt-Norge viser at det i

januar ble registrert 407 brudd på den oppsatte
behandlingsfristen pasienten var lovet. Det er
dobbelt såmange som i desember,men færre
enn i januar i fjor.
Regjeringenhar satt nulltoleranse for brudd

på behandlingsfristen. Pasienter som ikke kan få
behandling ved det oppsatte sjukehuset innen
tidsfristen, skal gis et tilbud ombehandling ved
et annet sjukehus, eventuelt hos privat aktør.
Direktør formedisinske fag i HelseMidt, Nils H.

Eriksson, opplyste til styret at fristbruddene
blant annet skyldes at det harmanglet lungele-
ge i Ålesund, revmatolog ved St. Olavs Hospital
og i Nord-Trøndelag, for lav kapasitet i kirurgiske
fag ved St. Olavs Hospital og opphoping avpasi-
enter ved øyeavdelingene ved de ulike sjukehu-
sa.

Sjukehusa bryter
fortsatt fristene

Pengeproblemene i Helse
Møre og Romsdal bør
løses ved å forbedre den
daglige driften ved
sjukehusa, ikke ved å
legge ned institusjoner og
funksjoner, mener adm.
direktør Daniel Haga.

STJØRDAL:DeterneppemuligforHelse
Møre ogRomsdal å spare 60millioner
kroneriår.DeterkjennerstyretiHelse
Midt-Norge. Men presset mot helse-
foretaket i Møre og Romsdal kommer
tilåøkeutoveråret.

Klarer ikke gå i null. Detkomty-
deligframdastyretiStjørdalgjennom-
gikk situasjonsrapporten ved utgang-
enavfebruar.

– Jegtror ikkedetermuligforhelse-
foretaket iMøreogRomsdalåkomme
nedpånull i år,nårviharbaredrøytet
halvtårpåosstilåstrammeinnpåkost-
nadeneutenatdetgårutoverpasient-
behandlingen. Men dette må ikke bli
noen sovepute for å bringe kontroll
overøkonomien,sieradministrerende
direktørDanielHaga.
– Hvordan skal Helse Møre og

Romsdal klare å få ned kostnadene
uten å legge ned avdelinger og slå
sammen funksjoner?

– Ved hele tida å peke på kvantes-
prangmanburdetatt,vedåleggenedei
avdeling eller en tjeneste, mister man
oppmerksomhetrettetmotåforbedre
dendagligedriften.

– Kan gå seg vill. –Mankangåseg
vill ved hele tida å peke på et hand-
lingsromsommanikkehar.Gjørman
det,mistermanoppmerksomhetenpå
de interne arbeidsprosessene i sjuke-
husa, forklarer direktør Daniel Haga
overforRomsdalsBudstikke.
– Mener du det er mye penger å

hente ved å forbedre måten sjuke-
husa i Møre og Romsdal drives å på i
det daglige?

–Ja.Detfinnestingåforbedre.
SituasjonenforHelseMøreogRoms-

dalopptokstyretihelseMidtbetydelig.

HelseMøreogRomsdalvetikkehvade
skal gjøre for å redusere kostnadene
med60millionerkroneriår.

Hverdagen avgjør. StyrelederMar-
the Styve Holte understreket i styre-
møtetatdetmåværesterkereblikkpå
dendagligedriften.

–Deteridendagligedriften,detsom
hver dag skjer i sjukehusa, at det ska-

pes kvalitet og gode arbeidsmiljø, sier
styrelederen.

Nestlederen i styret, Kåre Gjønnes,
var også bekymret for økonomien i
HelseMøreogRomsdal.

–Erdetslikatvihargittopp?Greier
ikkeHelseMøreogRomsdalåforholde
segtildenøkonomiskeramma?spurte
Gjønnes.

DirektørDanielHaga lovet styretat

det vil bli meget tett oppfølging av
Helse Møre og Romsdal og økonomi-
en.

–Heltærlig; å nåmålet omsparetil-
tak for 60millioner kroner i 2013, blir
vanskelig.Menvimåvære trygg på at
Helse Møre og Romsdal har god nok
fartinni2014,saHaga.

– Legg vekk øksa
Ber Helse Møre og Romsdal legge bort nedleggingstiltak

Glem det umulige: Adm. direktør Daniel Haga tror ikke Helse Møre og Romsdal kan løse de økonomiske problemene
ved å legge ned institusjoner, slå sammen funksjoner og andre dramatiske nedlegginger. – Bruk kreftene på å forbedre
den daglige driften ved sjukehusa, er rådet fra Haga. FOTO: RICHARD NERGAARD

Styremedlem Ottar Brage
Guttelvik mener det er
uheldig å skape den min-
ste tvil om at pengene
først skal gå til nytt sjuke-
hus for Nordmøre og
Romsdal.
STJØRDAL: Sammenmedstyre-
medlemToreBrudeseth stem-
teOttarBrageGuttelvikmot å
beregne kostnadene for nytt
psykiatribyggiTrondheimnå.
– Hvorfor stemte du mot

dette, Guttelvik?
– Administrasjonen i Helse

Midt-Norge har sagt at den vil
komme med en fullstendig
gjennomgang av alle aktuelle
byggeprosjektertilstyremøtet
i juni. Jegser ingengrunntilat
psykiatrien i Sør-Trøndelag

skalbehandlesannerledesenn
alle andre investeringsønsker
iMidt-Norge.Jegmenerdetblir
feilavstyretågiadministrasjo-
nenenføringiTrondheimsfa-
vør,sierGuttelviktilRomsdals
Budstikke.
– Oppfatter du styrets

vedtak omå sende saka over
til administrasjonen som en
føring om hva som må gjø-
res?

– Ja, det er iallfall unødven-
dig om det blir oppfattet som
en føring. Det skaper bare
unødvendig uro blant ansatte
og i fagmiljøene i helseforeta-
ket,sjølomstyremedlemmene
hevder at prioriteringslista
medNordmøreogRomsdalpå
toppskal føles.NåerdetNord-

møre ogRomsdals tur å få sju-
kehus. Da bør alle kreftene og
pengene settes inn for å bygge

dette sjukehuset snarest, sier
OttarBrageGuttelvik.

– Sett inn kreftene for nysjukehus

Ottar Brage Guttelvik (i midten) er styremedlem i
Helse Midt-Norge, og fylkesrådmann i Møre og
Romsdal. FOTO: RICHARD NERGAARD
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