
Styret i Helse  
Midt-Norge holder 
enstemmig fast på  
at prioritet nummer 
én er nytt sjukehus  
for Nordmøre og 
Romsdal. Men det 
samme styret åpner 
for at psykiatrisju-
kehus i Trondheim 
likevel kan bli  
bygget først.

STJØRDAL: – Ja, for meg er det slik 
at dersom prosjektet nytt psykia-
tribygg på Østmarka i Trondheim 
er gryteferdig før nytt sjukehus i 
Nordmøre og Romsdal, så bygger 
vi på Østmarka først, sier styre-
medlem Vigdis Harsvik til Roms-
dals Budstikke.

Harsvik viser til styrevedtaket 
fredag, der Helse Midt-Norges 
styre enstemmig vedtok priorite-
ringslista for store nybygg fra 
2014-2019:

1. prioritet: Nytt sjukehus for 
Nordmøre og Romsdal.

2. prioritet: Nytt psykiatribygg 
i Trondheim.

Det var i forbindelse med lang-
tidsbudsjettet for Helse Midt-
Norge at debatten om nye store 
sjukehusbygg blomstret.

Nytt psykiatribygg. St. Olavs 
Hospital har ønsket å bygge nytt 
psykiatrisenter på Øya, der nysju-
kehuset ligger. Senteret ville 
kostet 454 millioner kroner. Men 
psykiatrien i Trond-
heim har også behov 
for nye lokaler for 
akuttpsykiatrien på 
Østmarka. Psialeppen 
der er cirka 200 milli-
oner kroner.

Direktør Daniel 
Haga øyner mulig-
heten for å bygge nytt 
på Østmarka, men 
finner ikke økonomi i 
dag til psykiatrisen-
teret på Øya.

Styret samlet seg om Østmarka.  
Dette prosjektet kan St. Olavs 

Hospital nå sette i gang å utrede. 
Noen avgjørelse om å bygge på 
Østmarka, må komme seinere.

– Det er ikke lurt å tukle med 
rekkefølgen på prioriteringene. 
Nytt sjukehus i Nordmøre og 
Romsdal skal komme først, 
mente direktør Haga.

Styremedlem Ottar Brage 
Guttelvik mente at styret må få 
framlagt hvor mye penger man 
har å bruke til investeringer. 
Noen i styret oppfattat Guttelvik 

som at han var mot 
psykiatribygget på 
Østmarka. Til Roms-
dals Budstikke sier 
Guttelvik:

Tydelig prinsipp-
vedtak.
– Den viktige prin-
sippavgjørelsen i 
styremøtet var at det 
ikke lenger er tvil om 
finansieringen av nytt 
sjukehus for Nord-

møre og Romsdal. Tydeligere enn 
dette kan det ikke sies: Nysjuke-

huset har priritet nummer én.
– Kan psykiatribygget til 220 

millioner kroner i Trondheim 

velte sjukehusprosjektet i Nord-
møre og Romsdal?

– Nei, overhodet ikke. Det er 

tross alt et forholdsvis lite beløp, 
sier Guttelvik.
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Tydelig: Fylkesrådmann Ottar Brage Guttelvik (bakerst) er glad for at styret i Helse Midt har slått fast enda en gang at sjuke-
huset Nordmøre og Romsdal har førsteprioritet. Til venstre styreleder Marthe Styve Holte.  ALLE foTo: RICHARD NERGAARD

På førsteplass: Styremedlemmene Eva Vinje Aurdal (til høyre) og Bjørg Henriksen holder fast 
på at Nordmøre og Romsdal har førsteprioritet av nybygg.  

   I STJØRDAL

Richard
Nergaard
richard.nergaard@r-b.no


