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Styremedlemmene i 
Helse Midt-Norge er 
djupt bekymret for at 
helseforetaket i Møre 
og Romsdal ikke 
klarer å forbedre 
driften slik at de 
makter kostnadene 
ved å drifte et nytt 
sjukehusbygg.

STJØRDAL: Finnes det penger i 
Helse Midt-Norge til å bygge det 
nye sjukehuset for Nordmøre og 
Romsdal når man kommer til 
2018? 

Ut fra diskusjonen i styre-
møtet torsdag er det betydelig 
usikkerhet blant styremedlem-
mene for økonomien i Helse 
Møre og Romsdal.

– Helse Møre og Romsdal 
starter 2014 på samme måte som 
de sluttet 2013. Utfordringen er 

økonomien. Og den er veldig 
bekymringsfull. For det første: Vi 
må spare penger slik at vi greier 
å bygge nytt sjukehus for Nord-
møre og Romsdal. For det andre: 
Når sjukehuset står ferdig, må 
Helse Møre og 
Romsdal ha økonomi 
til å klare driftsutgif-
tene. Slik det ser ut nå, 
er situasjonen veldig, 
veldig utfordrende, 
sier styremedlem 
Vigdis Harsvik.

Må tjene penger. 
Nestlederen i styret, 
Ola H. Strand, fulgte 
opp bekymringene:

– Det er viktig å minne oss om 
at det ikke er en bevilgningsøko-
nomi i helsevesenet. Investerin-
gene vi skal foreta, må vi tjene 
penger til å bære. Har man dårlig 
drift, er det uakseptabelt, fordi 
det skaper dårligere helsetje-
nester til befolkningen, sa Strand 
i styremøtet.

Han hadde tidligere i styre-
møtet bedt om at administra-
sjonen i Helse Midt på møtet i 
april gir en grundig gjennom-
gang av økonomien i Helse Møre 
og Romsdal.

– Hva er de grunn-
leggende trekkene 
som fører til at Helse 
Møre og Romsdal 
driver dårligere enn 
andre helseforetak? 
ville Strand vite.

Også styremedlem-
mene Ellen Wøhni, 
Tore Brudeseth, Tore 
Kristiansen og Paul S. 
Valle var bekymret 
over den økonomiske 

utviklingen i Helse Møre og 
Romsdal.

Milliardinvesteringer i 
vente. Styret ble orientert om 
planene for investeringer i Helse 
Midt-Norge i perioden 2017–
2027. Nytt sjukehus i Nordmøre 
og Romsdal er anslått å koste 

oppimot fi re milliarder kroner. 
Totalt skal Helse Midt inves-

tere for mellom 7,5 og ni milli-
arder kroner i 10-årsperioden fra 
2017.

Økonomidirektør Anne Marie 
Barane understreket at man er 
helt avhengig av at helseforeta-
kene klarer å effektivisere driften 
med minst én prosent hvert år. 

– Klarer vi å effektivisere 
driften fra 2015 til 2020, har vi 
3,6 milliarder kroner å bruke. 
Klarer vi å effektivisere for bare 
0,75 prosent hvert år, får vi 2,6 
milliarder kroner å bruke til 
investeringer. Klarer ikke helse-
foretakene resultatkravet, har 
ikke Helse Midt-Norge likvidi-
teten som trengs til å ta de store 
investeringene som venter, sa 
Anne Marie Barane.

Helse Møre og Romsdal ligger 
an til å klare et overskudd på 20 
millioner kroner i år, mens kravet 
fra eieren er 67,2 millioner 
kroner. 

Penger i 2018?
Bekymring i Helse Midt-styret om Møre og Romsdal 
klarer å bære kostnadene ved nytt sjukehusbygg

Vil vite årsakene: – Hva er de grunnleggende problemene i Helse Møre og Romsdal? Det bør styret få innblikk i, mener 
nestleder Ola H. Strand i Helse Midt-styret. Han er opptatt av at helseforetaket må tjene pengene som skal til for å klare 
driften av nytt sjukehus for Nordmøre og Romsdal. Her sammen med styreleder Marthe Styve Holte. ALLE FOTO: RICHARD NERGAARD

Sjukehusa i Møre og Romsdal, 
Sør-Trøndelag og Nord-Trøn-
delag bryter fortsatt fristene 
pasientene har fått for 
behandling. I januar ble det 
registrert 414 fristbrudd i 
Helse Midt-Norge.

STJØRDAL: Helseminister Bent 
Høie har gitt helseforetakene klar 
beskjed om at behandlingsfris-
tene pasienter får, skal holdes. 
Denne bestillingen er ikke 
innfridd i Helse Midt-Norge.

Tall fra Helse Midt-Norge viser 
at det i januar ble registrert 414 
brudd på behandlingsfristen. I 
januar i fjor var tallet 407 frist-
brudd.

Helseministeren har også gitt 
beskjed om at gjennomsnittlig 
ventetid for pasientene ikke skal 
være mer enn 65 dager. I Helse 
Midt-Norge var gjennomsnittlig 
ventetid 75 dager i januar. 

– Vi er ikke tilfreds med verken 
utviklingen av ventetida eller at 
det fortsatt er fristbrudd. Helse-
foretakene hadde frist til 1. mars 
med å levere en plan til oss for 
hvordan de vil få ned ventetida. 
Fra Helse Møre og Romsdal har 
jeg ikke registrert at vi har fått 
noen tilbakemelding, sa fagdi-
rektør Henrik Sandbu til Helse-
Midt-styret.

Lederen for internrevisjonen i 
Helse Midt-Norge, Ola H. Strand, 
opplyste at internrevisjonen vil 
ha spesiell oppmerksomhet rettet 
mot ventetider og brudd på 
behandlingsfristene i år.

Administrerende direktør 
Trond Michael Andersen 
opplyser at Helse Midt kommer 
til å arbeide tettere på de lokale 
helseforetakene for å få ned 
ventetidene. 

Bryter 
fortsatt 
fristene

Tett på: For å få ned vente-
tidene lover adm. direktør 
Trond M. Andersen at 
helseforetakene skal 
anstrenge seg ekstra godt.

Et nytt psykiatribygg på 
Østmarka i Trondheim kan stå 
ferdig i 2017, før byggingen av 
nytt fellessjukehus for Nord-
møre og Romsdal påbegynnes. 

STJØRDAL: I perioden 2017 til 2027 
har Helse Midt-Norge behov for å 

investere for mellom 7,5 og 9,0 
millioner kroner. Ei ny akuttav-
deling for psykiatrien i Østmarka 
i Trondheim kan bli bygget raskt 
og stå ferdig i 2017. Kostnaden er 
beregnet til 238,6 millioner 
kroner. 

Nysjukehuset for Nordmøre og 

Romsdal er anslått å koste 
nærmere fi re milliarder kroner.

Psykiatrisenteret på Øya i 
Trondheim står også på ønske-
lista med en kostnad på 1,2 til 1,4 
milliarder kroner.

Helse Midt-Norge har også 
formidable investeringer i vedli-

kehold på dagens sjukehusbygg i 
de tre fylkene. Rundt 60 prosent 
av bygningsmassen har god eller 
meget god teknisk stand, mens en 
tredel av bygningsmassen får 
karakteren «ikke tilfredsstil-
lende». Dagens Molde sjukehus 
hører til i denne kategorien.

Det vil koste 1,7 milliarder 
kroner å vedlikeholde bygninger 
de nærmeste fem åra. For å gi 
bygningene tilfredsstillende stan-
dard i perioden 2017–2027 må det 
investeres for ytterligere 2,6 milli-
arder kroner, opplyste økonomi-
direktør Anne Marie Barane.

Psykiatribygg før nytt sjukehus
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