
Styremedlemmene i 
Helse Midt-Norge 
forsikrer at det nye 
sjukehuset for Nord-
møre og Romsdal har 
førsteprioritet, men et 
flertall vil bygge nytt 
psykiatribygg i Trond-
heim som et hastepro-
sjekt.

STJØRDAL: Er det mulig å gjøre to 
ting på en gang? Flertallet i styret 
for Helse Midt-Norge mener ja. 
Alle forsikrer at prioriteringen 
av nytt akuttsjukehus for Nord-
møre og Romsdal står ved lag. 
Men et flertall åpner for å inves-
tere 220 millioner kroner i et 
nytt psykiatribygg på Østmarka 
i Trondheim, før nysjukehuset i 
Nordmøre og Romsdal blir 
bygget.

Problemstillingen er ikke ulik 
da barneavdelinga i Ålesund ble 
bygget, mens man ventet på nytt 
Nordmøre og Romsdal-sjukehus.

– Nå er snakkeperioden for 
psykiatrien over. For meg er det 
viktig å si: Nå går vi for 
Østmarka! sier nestlederen i 
styret, Kåre Gjønnes.

Vil ha strakstiltak.
Østmarka er et akutt-
psykiatrisk tilbud for 
Sør-Trøndelag. Loka-
lene er for dårlige, 
mener administre-
rende direktør Daniel 
Haga i Helse Midt. 
Han anbefaler nytt 
psykiatribygg på 
Østmarka for 220 
millioner snarest 
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Forbikjøres igjen
Nytt psykiatribygg i Trondheim før Nordmøre og Romsdal?

Ikke bare begeistret: Styremedlem Ottar Brage Guttelvik er skeptisk til at Helse Midt-Norge 
åpner døra mer for å bygge nytt psykiatribygg på Østmarka i Trondheim før styret vet mer om 
hvilke konsekvenser dette vil få for helseforetakets økonomi, og for det vedtatte sjukehuset 
for Nordmøre og Romsdal. FOTO: RICHARD NERGAARD

Ambulanser i skytteltrafikk til 
og fra sjukehusa, nye biler, 
bedre utstyr og ordnete 
arbeidsforhold. Alt sammen 
har gjort ambulansetje-
nesten i Midt-Norge dyrere 
enn helseforetaket trodde.  

STJØRDAL: Det nye foretaket 
Ambulanse Midt-Norge ligger 
an til å koste 126 millioner 

kroner mer i år enn Helse 
Midt-Norge trodde da året 
startet. I går bevilget styret 50 
millioner kroner ekstra til 
ambulansetjenesten. 
Direktør Håkon Gammelsæter 
forklarer til Romsdals 
Budstikke at det har kostet mer 
å få en ensartet og kvalitets-
messig god ambulansetjeneste. 
– Vi hadde nok dårlig oversikt 

over hva ambulansetjenesten 
kostet tidligere, da den var en 
blanding av privateid og 
offentlig eid. Vi har investert i 
nye biler, forbedret utstyret, 
innfører digital journalføring i 
løpet av året. I tillegg har vi hatt 
rundt 10 prosent høyere 
aktivitet enn i fjor. Eksempelvis 
innebærer vaktsamarbeidet 
mellom sjukehusa i Molde og 

Kristiansund at ambulansene 
går i skytteltrafikk mellom 
sjukehusa, sier Gammelsæter. 
Ambulanseansatte har fått like 
arbeidsforhold. Gammelsæter 
sier det trengs høyere grunnbe-
manning i ambulansene, men 
at det tar tid å utdanne flere 
ambulansearbeidere. Det var 
enighet i styret om å bevilge 
mer penger til ambulansene.

Ambulanser i skytteltrafikk

mulig. Så får nytt psykiatrisenter 
til 454 millioner kroner ved St. 
Olavs Hospital på Øya i Trond-
heim komme på et seinere tids-

punkt.
Det er signalene fra 

helseminister Jonas 
Gahr Støre (Ap) om at 
helseforetakene kan 
få låne 70 prosent av 
byggekostnadene, 
som får styret i Helse 
Midt til å vurdere å 
bygge nytt psykiatri-
bygg i Trondheim, 
samtidig eller før 

bygging av nytt fellessjukehus i 
Nordmøre og Romsdal.

– Lånedelen for psykiatribygg 
på Østmarka kan håndteres 
gjennom innsparingen i driften. 
Men dette må ikke rokke ved 
tilliten til at vi skal følge priori-
tetslista der nytt sjukehus for 
Nordmøre og Romsdal står på 
førsteplass, sa direktør Haga.

Alle styremedlemmene med 
tilknytning til Trondheim og St. 
Olavs Hospital snakket varmt for 
psykiatribygget på Østmarka.

– Vi må klare å ha to tanker i 
hodet samtidig. Vi bør gi klar-

signal for å starte planlegging av 
psykiatribygget på Østmarka, 
mente Vigdis Harsvik.

Fortrinn for Trondheim?
Styremedlem Ottar Brage 
Guttelvik mener styret trenger å 
få vite konsekvensene hvis man 
skal investere mer. 

– Psykiatrien på Østmarka er i 
hovedsak et lokaltilbud. Dette 
blir lite grann forfordeling av 
lokalsjukehusfunksjonen for 
Sør-Trøndelag. Dette er ikke noe 
hele regionen har fordeler av, 
sier Guttelvik. 

   I STJØRDAL

Richard
Nergaard
richard.nergaard@r-b.no

Ny frisørsalong
i Eidsvåg

Vi ønsker gamle og nye
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Med vennlig hilsen
Trude, Grete og Anne Marit
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På vegne av Molde Røde Kors 
fikk Gzing Baleki (26) møte 
kronprinsparet. 

LASSE TOMREN
lasse.tomren@r-b.no

SKAUGUM: Gzing fikk sammen 
med Ilyar (17) fra Kina møte 

kronprinsparet da de represen-
terte Møre og Romsdal Røde Kors 
på gjestebud på Skaugum tirsdag. 
De to er begge bosatt i Molde.

Over 50 representanter fra Røde 
Kors var med på besøket. Temaet 
for møtet var «Ung ensomhet og 
sosial inkludering».

– Grei, rolig og lyttende. På 
Skaugum ble det først servert 
mat, før gjestene fikk muligheten 
til å snakke med kronprinsparet 
ute på balkongen. Der fikk Gzing, 
som opprinnelig kommer fra 
Iran, snakket med både kron-
prins Haakon Magnus og kron-
prinsesse Mette-Marit.

– Jeg fikk muligheten til å 
snakke om hva Møre og Romsdal 
Røde Kors jobber med. Jeg er 
innvandrer og vet hvordan 
innvandrere og asylsøkere kan 
føle seg ensom. Kronprinsparet 
syntes det jeg hadde å si var inter-
essant, sier Gzing Baleki til Roms-
dals Budstikke.

Moldeutsending møtte kronprinsparet 

Gjestebud: Gzing Baleki på 
Skaugum. FOTO: TERJE PEDERSEN


