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Nytt akuttbygg om tre
– Dette er en gledens dag, utbrøt
sykehusdirektør Nils Kvernmo klokka
16.04 i går.

Det er 30 år siden det første
politiske vedtaket om nytt
psykiatribygg.
Siden den gang har det verken
kommet penger, vedtak eller
bygg.
Men i går ble det klart: Helse

Midt-Norge gir klarsignal til at
det skal bygges et nytt akutt-
bygg påØstmarka i Trondheim.

Tid for handling
Det mest følelsesladete innleg-
get holdt tidligere fylkesmann
og KrF-topp Kåre Gjønnes i sty-
remøtet i HelseMidt i går.
– Nå er snakkeperioden over

for psykiatrien. Dette skal gjen-
nomføres, nå må det bygges på
Østmarka. Dette er pasienter
som ikke krever noe for seg selv.
De lever under uverdige forhold,
og det er vårt ansvar å gjøre noe
med det, sa nestleder i styret,

KåreGjønnes.
Adresseavisen har i en rekke

artikler denne våren omtalt de
elendige forholdene for de psy-
kiatriske pasientene på Østmar-
ka - og spesielt de trange, gamle
og uhensiktsmessige lokalene i
de fire akuttavdelingene. Fram
til i vinter ble også pasienter
plassert på dobbeltrom, og syke-
huset brøt dermed daglig loven.

I 2011 vedtok styret i St.Olavs
at det var et sterkt behov for nytt
akuttbygg på Østmarka, og
framholdt at dette ville gi billig-
ere driftskostnader slik at et slikt
bygg kunne være «selvfinansie-
rende».

Signal fra helseministeren
Sørtrønderne Kåre Gjønnes,
Gunn Iversen og Vigdis Harsvik
fikk styret med seg. Selv om alle
ikke var like jublende entusias-
tiske - spesielt Møre- og Roms-
dals representanter, som til tross
for utallige forsikringer om det
motsatte, uttrykte frykt for at
Østmarka-bygging vil gå ut over
tidsplanen for bygging av nytt
sykehus i Møre og Romsdal.
Frps Tore Kristiansen næret
imidlertid ingen slik frykt: Han
avslørte at helseminister Jonas
Gahr Støre tidligere har forhørt
segmed styret omman kan byg-
ge både på Østmarka og i Møre
og Romsdal, om man fikk på
plass et nytt investeringsregime.
– Dette tolker jeg som et klart

signal fra helseministeren, som

det er klokt av oss å følge, om at
vi må bygge begge steder når vi
kan, sa han.

Vil iverksette
Fra bilen i går ettermiddag ut-
brøt sykehusdirektør Nils
Kvernmo ved St.Olavs Hospital
overfor Adresseavisen:
– Dette har jeg, styret og psy-

kiatrien jobbet for i lang tid. Det
er en gledens dag, vedtaket i
Helse Midt er en klar viljeser-
klæring om at et nytt akuttbygg
skal bygges så snart det lar seg
gjøre, sier Kvernmo.
Han vil nå legge fram en sak

for styret i St. Olavs om iverkset-
ting av prosjektering og plan-
legging av nytt akuttbygg på
Østmarka – og det samme for et
nytt psykiatrisenter på Øya som
et trinn to.

Har fått klarsignal
– Jeg opplever at både Helse
Midt og eieren, Helsedeparte-
mentet,nå har gitt oss klarsignal
på at dette skal gjennomføres.
Jonas Gahr Støre har uttalt seg

svært positivt om behovet for
dette, og han har varslet en end-
ring i finansieringsordningen
som gjør dette mulig, sier
Kvernmo.
–Når kan det nye akuttbygget

stå klart?
–Et realistisk anslag kan være

at det tar halvannet år å plan-
legge bygget, deretter halvannet
år å bygge det. Så tre år kan være
realistisk, selv om dette er en
prognose med betydelig usik-
kerhet.

Reven i hønsegården
I gårsdagens styremøte stilte an-
satterepresentant Bjørg Henrik-
sen fra Møre og Romsdal seg
undrende til hvorfor behovet for
nytt akuttmottak på Østmarka
var aktualisert nå.
– Fylkesmannen har ved flere

anledninger tidligere påpekt de
dårlige forholdene. Hva er det
somhar skjedddenne våren som
gjør at dette kommer opp nå,
lurteHenriksen.
Fylkesrådmann Ottar B. Gut-

telvik valgte også å gå for ad-

– Dette har jeg,
styret og
psykiatrien jobbet
for i lang tid. Det
er en gledens dag.
NILS KVERNMO, sykehusdirektør

Helse Midt vedtok nye Østmarka i går:
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- Klarer ikke å juble
– Helt ubegripelig at det har
tatt så lang tid, det skulle
bare mangle at det nå blir et
nybygg, sier Ingeborg
Senneset (28). Hun var
pasient på Østmarka i tre år.

Gårsdagens vedtak imponerer
ikke den tidligere pasienten.
Hunmener det er en selvfølge at
psykiatriske pasienter skal ha
den samme standarden som
andre.
– Jeg klarer ikke å si at det er

så flott at det nå skal bli et ny-
bygg som skal gi pasientene helt
normale forhold, for det skulle
bare mangle. Det er helt ubegri-
pelig at interessekonfliktene har
fått forsinke prosessen i en slik
grad, sier Senneset.

Klager ikke
28-åringen fra Trondheim kjen-
ner Østmarka altfor godt. For
nøyaktig ett år siden forlot hun
den psykiatriske institusjonen
på Lade for siste gang, etter å ha
tilbrakt tre årnærmest sammen-
hengende der. Senneset var al-
vorlig sykmed spiseforstyrrelser
og tvangslidelser, og oppholdet
var med og reddet livet hennes.

Hun tror psykiatriske pasienter
er så takknemlige for å i det hele
tatt å få plass,at de kvier seg for å
si fra omdet som ikke er bra.
– I starten var jeg heldig og

fikk enkeltrom, men etter hvert
ble det mest dobbeltrom. Jeg
delte rom med åtte forskjellige
personer på like mange måned-
er, og en av dem snakket ikke en-
gang samme språk som meg.
Menpsykiatripasienter er veldig
tilpasningsdyktige og klager
lite, sier hun.

Uverdige forhold
– Burde de klagemer?
– Klart det,men veldigmange

er bare glade for å få plass. Dette
handler ikke om å syte, men om
å få følelsen av å være verdt så
mye at man ikke skal behøve å
ha et badmedmuggsopp for ek-
sempel. Når de fysiske forhol-
dene ikke er verdige ei bikkje en
gang, så sender det signaler om
at du er verdiløs. Man har nok
tenkt at det ikke er så farlig,men
det kan fort bli dyrt nårman job-
ber med å nettopp få pasienter
til å føle at de er verd noe, sier
hun,og legger til:
– Vil man ha verdiskapende

mennesker, må man først vise
demat de har verdi.
Senneset har valgt å være

åpen om historien sin både
mens hun var innlagt og etter at
hun ble skrevet ut, og blogget
også om tilværelsen sompasient
ved en psykiatrisk institusjon.
Selv om hun setter pris på at det
nå blir gjort noe med de fysiske
forholdene på Østmarka, under-
streker hun at man ikkemåmis-
te fokus på hva som er den vik-
tigste prioriteringen.
– Det er viktig å få frem at

langt viktigere enn å bruke pen-
ger på å få penere rom, er å
bruke penger på innhold. Jeg
har vært på institusjoner som
har vært nye og freshe,men som
likevel føles som en oppbeva-
ringsboks. Å bruke penger på
bygninger er bra. Rom er nød-
vendig, men likevel sekundært.
De investeringene som teller, er
de som brukes på mennesker.
Bygg behandlingskulturer på
pasientenes betingelser. Det vil
koste,men å la være er langt dyr-
ere, sier hun.

ANNA LIAN 91717447
anna.lian@adresseavisen.no

år
ministrasjonens forslag. Samti-
dig ønsket han en utredning av
hvilken betydning de nye inves-
teringsreglene får. Og han var
klar på at St. Olavs ikke selv
skulle få den oppgaven:
– Å la St.Olavs regne på dette,

ville vært det samme som å
sende en rev inn i en hønsegård,
fastslo han og la til:

Konkret forslag i dag
– Østmarka er et lokalsykehus
for Nord- og Sør-Trøndelag. På
en dårlig dag kanman si at dette
vedtaket er en favorisering av lo-
kalsykehuset der. Og St. Olavs
sier de skal spare 15 stillinger i
nytt bygg.Den har jeg hørt før.
Når styremøtet fortsetter i

dag,vil det legges framet forslag
som vil konkretisere når man
skal sette i gang bygging påØst-
marka. Dette vil bli behandlet
når langtidsbudsjettet skal ved-
tas.

LAJLA ELLINGSEN 95198 717
MARI K. BY RISE 95198 779
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Adresseavisen har i en
rekke artikler denne våren omtalt
de elendige forholdene for de
psykiatriske pasientene på Øst-
marka - og spesielt de trange,
gamle og uhensiktsmessige loka-
lene i de fire akuttavdelingene.

Fikk styret med seg: Vigdis Harsvik og de andre sørtrønderne fikk styret med seg. Her sammen med
Ellen Marie Wøhni. Fylkesrådmann Ottar B. Guttelvik valgte også å gå for administrasjonens forslag.
Foto: MARI VOLD

Styremøte: Konstituert adm. dir. Daniel Haga i Helse Midt og styreleder Marthe Styve Holte under
styremøtet. Foto: MARI VOLD

Skulle bare mangle: – Jeg
klarer ikke å si at det er så flott at
det nå skal bli et nybygg som skal
gi pasientene helt normale
forhold, for det skulle bare man-
gle. Det sier Ingeborgh Senneset
(28), som selv har vært pasient
ved Østmarka i tre år.
Foto: VEGARD EGGEN


