
Kommuneoverlege 
Sunniva J.N. Rognerud er 
sterkt imot at Steinkjer 
kommune kan bli en del 
av opptaksområdet til  
Sykehuset Namsos.

Administrerende direktør Tor 
Åm i Helse Nord-Trøndelag opp-
lyser at en gjennomgang av res-
sursfordelingen mellom de to 
sykehusene i helseforetaket kan 
ende i å flytte penger, personale 
og eller senger, men han er også 
åpen for at det kan gjøres end-
ringer i oppgavefordeling og 
eller opptaksområder.

– På bakgrunn av ulike syn 
blant enkeltpersoner ved Syke-
huset Levanger og enkeltperso-
ner ved Sykehuset Namsos når 
det gjelder ressursfordeling har 
jeg gitt professor Jon Magnussen 
i oppgave fra meg å se nærmere 
på dette. Rapporten skal være 
ferdig til påske, sier Åm.

Dobbelt så lang reisevei
Kommuneoverlege Sunniva J.N. 
Rognerud i Steinkjer kommune 
sier at en endring i opptaksom-
rådet er noe hun ikke ønsker i 
det hele tatt. 

– For steinkjerbyggen vil 
dette være direkte farlig, sier 
Rognerud.

Rognerud poengterer at det 
er mange årsaker til at hun er 
mot at folk i Steinkjer ikke skal 
sendes til Namsos. En av årsa-
kene hun trekker fram er at når 
det virkelig haster og det står 
om liv og helse, så får pasienter 
fra Steinkjer dobbelt så lang 
reisevei.

– I tillegg kommer de til et 
sykehus som har rekrutterings-
problemer, problemer med å 
holde på folk, problemer med 
å besette viktige stillinger, og i 
tillegg en vikarstafett når det 
gjelder overleger, sier Rogne-
rud som legger til at legene i 
Malm sier de i lang tid har 
sendt alt de kan av pasienter til 
Levanger for at de skal få beste 
behandling.

– Og; hvis det virkelig haster 
og du som pasient kommer deg 
til Namsos og det oppdages der 

at du må på et høyere nivå, for 
eksempel til St. Olavs, så er du 
allerede én time i feil retning. 
For steinkjerbyggen er dette 
direkte farlig, sier hun.

Ikke forhandlet med HNT
Rognerud sier videre at hun 
som overlege for Steinkjer kom-
mune har fanget opp at admi-
nistrerende direktør Tor Åm har 
nevnt denne endringen i styre-
møte i helseforetaket i desem-
ber og nå på foretaksmøtet i 
januar. Men hun har ikke fått 
signal om når en ny område-
fordeling eventuelt tenkes inn-
ført.

– Vi har gjensidige avtaler 
mellom kommunene og helse-
foretaket, og det er klart at par-
tene må ta dette opp med hver-
andre. Miljøet i Namsos har 
visst dette lenge, mens vi har 
ikke visst noen ting.

– Hva vil du gjør med 
saken?

– Jeg jobber for at Steinkjer 
kommunes befolkning skal få 
det beste tilbudet, og vi har et 
godt tilbud i Levanger i dag. Jeg 
har orientert kommunedirektør 
og ordfører samt assisterende 
kommunedirektør og min egen 
sjef og de øverste lederne i hel-
seetaten i Steinkjer vår. Dette 
må vi jobbe for at ikke skjer. 
Rett og slett fordi vi ikke ser 
noen positive sider ved dette, 
sier Rognerud.

– Er ikke en sak ennå
Åm sier til Trønder-Avisa at det 
er altfor tidlig å reagere på noe 
som ikke er en sak ennå. Han 
slår fast at der verken er utredet 
eller fattet noen som helst beslut-
ninger om endringer i opptaks-
områder.

Jon Magnussen er professor i 
helseøkonomi ved NTNU i 
Trondheim, og forsker på forhol-
det mellom økonomi, politikk og 
helse. Han ledet i 2007 arbeidet 
som resulterte i dagens modell 
for fordeling av inntekter mel-
lom de regionale helseforeta-
kene, det såkalte «Magnussen-
utvalget».

Skal se på ressursfordeling
Magnussen har gjort en tilsva-
rende sammenligning mellom 

sykehusene i Elverum, Gjøvik, 
Lillehammer og Hamar for noen 
år siden. Han skal se på hvordan 
ressursfordelingen mellom 
Sykehuset Levanger og Sykehu-
set Namsos er, og hvordan disse 
to sykehusene ligger an målt 
mot andre sykehus i landet, for-
teller Åm.

– Magnussens rapport skal se 
på ressurser, penger, beman-
ning og senger osv. Hvis det 
viser seg at det er store ulikhe-
ter, så må vi se nærmer på det 
når rapporten foreligger, sier 
Åm.

Rapporten vil bli lagt fram for 
styret og det vil diskutere i en 
slik sak hva man eventuelt skal 
gjøre om det viser seg å være 
ulik ressurstildeling, opplyser 
Åm.

– Da kan det bli aktuelt å dis-
kutere flytting av senger, penger 
og eller personell men også end-
ring i ansvarsområder og eller 
opptaksområder.

– Aldri nevnt Snåsa og Steinkjer
På spørsmål om hvilke opptaks-
områder som eventuelt kan bli 
vurdert endret hvis Magnussens 
rapport tilsier det, og om det 
stemmer at han skal ha sagt nye 
Steinkjer og Snåsa, svarer Åm 
dette: 

– Hvis det viser seg å være 
ulikheter i ressurstildeling så må 
vi eventuelt gjøre noe med det. 
Hva vi vil gjøre vil bli diskutert i 
en styresak. I teorien kan man 
tenke seg at man kan flytte pen-
ger, personale og eller senger, 
men det kan også tenkes at man 
kan gjøre endringer i oppgave-
fordeling og eller opptaksområ-
der. Jeg har med hånden på hjer-
tet aldri nevnt verken Snåsa eller 
Steinkjer som aktuelle opptaks-
områder som kan eller skal 
endres.

Åm legger til at slike opptaks-
områdediskusjoner gjelder bare 
øyeblikkelig hjelp-pasienter. 
Fødsler er ikke innenfor denne 
kategorien. Her velger den gra-
vide hvor de vil føde før fødselen 
er i gang, sier han.

Positivt, sier tillitsvalgt
Foretakstillitsvalgt Annbjørg 
Støa for Norsk Sykepleierfor-
bund i Helse Nord-Trøndelag 

•De kommer 
til et sykehus 
som har rekrut-
teringsprob- 
lemer, problemer 
med å holde på 
folk, problemer 
med å besette 
viktige stillinger, 
og i tillegg en 
vikarstafett når 
det gjelder 
 overleger.
Sunniva J.N. Rognerud, 
kommuneoverlege  
Steinkjer kommune

sier i en kommentar at hun ser 
positivt på at en anerkjent hel-
seøkonom ser på inntektsforde-
linga mellom sykehusene.

– Når svaret foreligger må det 
tilbake til direktøren og organi-
sasjonen. Dette må man åpent 
kunne se på når man står for 
analysesvarene, sier Støa.

Ordfører Bjørn Arild i Stein-
kjer kommune sier til avisa at 
han kjenner til at ressursforde-
lingen mellom sykehusene blir 
sett på, men vil ikke spekulere i 
dette nå.

– At det kommer opp en dis-
kusjon rundt Steinkjers plasse-
ring i opptaksområdet er natur-
lig i og med at Steinkjer og 
Verran før sammenslåingen 
hørte til hvert sitt opptaksom-
råde. Jeg regner med den vurde-
ringen blir tatt i en dialog med 
Steinkjer kommune. Men har 
ikke hørt noe om det nå, sier 
Gram. 

Svein Helge Falstad og  
Johan Arnt Nesgård (foto)
falstad@t-a.no / Tlf. 932 02 224

 • Helse Nord-Trøndelag skal analysere om det er skjev ressurstildeling mellom sykehusene i Lev       anger og Namsos.

– Direkte farlig hvis pasienter i Steinkjer må til Namsos

  FOTO: TERJE NESS

Seks kamuflerte biler, 
trolig alle Mercedes, var 
ute på testkjøring på 
våte vinterveger.

Fredag morgen la Terje Næss 
merke til noe spesielt da han 
kjørte til arbeid. På en rasteplass 

på E14, like ved kommunegrensa 
mellom Meråker og Stjørdal, sto 
det nemlig parkert seks biler på 
rad og rekke.

– Alle sjåførene satt i bilen, 
forteller Næss til Trønder-Avisa.

Bilene hadde kamuflasje både 
foran og bak, men Mercedes-
merket er synlig på flere av 
bilene.

Slike kamuflerte biler har blitt 
observert i Norge og Trøndelag 
flere ganger. Noen ganger er det 
topphemmelige modeller som 
testes, og sjåførene prøver alt de 
kan for å unngå å bli tatt bilde av 
– som da Lamborghini testet sin 
SUV Urus og gjemte seg i nabo-
lag i Steinkjer.

– Det så ikke ut som de brydde 

Var kjapp med å fotografere de kamuf  lerte bilene
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 • Helse Nord-Trøndelag skal analysere om det er skjev ressurstildeling mellom sykehusene i Lev       anger og Namsos.

– Direkte farlig hvis pasienter i Steinkjer må til Namsos

DIREKTE FARLIG: – En endring i opptaksområdet er noe jeg ikke ønsker i det hele tatt. For steinkjerbyggen vil dette være direkte farlig, sier kommuneoverlege Sunniva J.N. 
Rognerud i Steinkjer kommune.

Betalte 944 milliarder i skatt
I 2019 ble det betalt inn 944 milliarder kroner i skatt. Det tilsvarer 
en økning på 7,6 prosent sammenlignet med året før. Tall fra SSB 
viser at den personlige skattebetaleren sto for 76 prosent av skat-
teinnbetalingene i fjor. Upersonlige skattebetalere og petroleums-
virksomhet sto for henholdsvis 10 og 14 prosent av 
innbetalingene. Medregnet petroleumsskatten gikk nesten fire 
femdeler av de samlede skatteinnbetalingene i fjor til staten og 
folketrygden. En drøy femdel gikk til kommunene og fylkeskommu-
nene. Skatt på utvinning av petroleum, som i 2008 utgjorde nes-
ten en tredel av de samlede innbetalingene, sto for knapt 14 
prosent i 2019. (©NTB)

SKATT: Den personlige skattebetaleren sto for 76 prosent 
av skatteinnbetalingene i 2019. 
FOTO: OLE BERG-RUSTEN / NTB SCANPIX

Var kjapp med å fotografere de kamuf  lerte bilene
seg så mye om at jeg tok bilder, men 
de var nysgjerrige, for en av dem 
tok bilde av min bil, ler Næss. Han 
tipper at testbilene nå er på vei ut 
av landet.

– De sto i retning Meråker, så de 
skal sikkert til 

Monica Irén Solberg Susegg
monica.susegg@t-a.no Tlf. 930 89 508
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