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Dagens dikt
hjertesak
Rosenborg
For noen måneder siden ble

Per Ciljan Skjelbred oppfattet
som en av de bedre i Rosen
borg. Umiddelbart etter
ankomst Hamburg uttrykker
han en helt annen innstilling
og hardere trening der. Til
tross for det, nå er han ikke
engang på benken i Ham
burg.
Hva sier det om Rosenborg
baliklub? Er tiden kanskje
inne til at ledere, trenere og
spillere degraderes til læregutter med begynnerlønn, i
alle fall vesentlig lavere enn i
Molde?

.
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TVvirkelighet

• Dagens

Meningsløst møl
ogsøppel
er det mer
enn nokav.
Salige Erik Bye
roterer nok
isingrav.

ODDVAR

Ammepress?

Innleggsforfatreren er kritisk til at

ved Aker sykehus skal overføres til Ullevål sykehus.
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ROGER A. HANSEN

BussnrJ9,
igjen!

Det er arrogant avAtB og
skylde på at de på Byåsen
skulle få kortere reisetid
• med omleggingen av linje
19. De sparer ca. ti minutter.
• Erdetgrunngodnoktilå
kutte ut reisende på Kol
tad, Saupstad, Heimdal og
• Kattem? Påstanden om at
reisende fra disse områdene
må forandre reisemønster
med overganger, grenser
opp mot frekkhet. Denne
omleggingen tar mer enn de
ti minuttene de på Byåsen
sparer. Hva er grunnen til at
de på Byåsen skal priori
teres så sterkt?

S

STIG ØDEGAARD
NKP MIDT-NORGE

Takkfil dyklig
helsep ersonell
Onsdag i forrige uke måtte
vi ringe 113 og be om bi
stand. Trolig hadde vår
to-årige sønn fått feber
kramper.Vi opplevde situa
• sjonen som skremmende og
dramatisk.
• Vi vil takke ambulanse
personalet for rask respons
bistand. Dere utviste
• og god
en trygg, rolig og god væremåte. Det gjorde godt å få
[kyndig bistand fra dyktige
lielsearbeidere. En varm
takk rettes også til syke
pleier og lege ved barnekli
-ilikken, ikke minst for den
måten vi ble tatt imot på.
A,KOGS

Oslo-sløsing nok til mange
sykehus i Midt-Norge
Noen i Trondheim er sinte fordi Oslosykehusene angivelig får ekstra penger.
Jeg kan godt forstå realcsjonene om det
var riktig fremstilt, men dette er desin
formasjon fra en klønete helseminister
og hennes statssekretærer som sier dette
er en endring til det bedre. Hvem tror de
at de lurer? Velgerne er ikke dumme.
300 mfflioner i lån er dessuten et latter
lig lavt beløp, en dråpe i havet. Virkelig
heten er atskillig verre: Sykehusfusjonen
i Oslo kan innebære unødvendige kost
nader på 23 milliarder, nok til flere syke
hus for Molde og andre steder i Midt
Norge.
Det koster å bygge nye sykehus hvis
man vil samlokalisere i den tro at stort er
bra og at mindre stort er mindre bra. St.
Olavs hospital i Trondheim koster jo som
vi alle vet 12,5 milliarder. Nya Karolinska
Solna i Stockholm koster 14,5 mffliarder
SEK. Oslo hadde ikke trengt mer penger
dersom Helse Sør-øst RHF iklce hadde
lagt ned Aker sykehus som var i bra
bygningstelcnisk stand. Ullevål sykehus
derimot har gamle, dårlige bygg fra 1887
og har langt dårligere byggteknisk stan
dard. Det er heller ikke plass nok der.
Likevel skal virksomheten på Aker over
føres til Ullevål. Direktøren beregnet
kostnadene til denne flyttekabalen til
17-20 mffliarder, men flkkbeskjed om å
holde seg til budsjettet og valgte å gå på
dagen.
Tanken ledes hen til «The empty hospi

tal» i den gamle TV-serien «Yes,Mini
ster.» Detvarjo helseministerJim Hack
ney, som ble lurt og manipulert av helse
byråkratene, som sa «I am their leader, I
must follow them.» Helseministeren må

snarest råd erstattes av en som ikke er
fullt såblåøyd og lettlurt. La Trond Giske
overta. Oslo trenger en tøfftrønder! 1)
Han bør trykke på «reset» og la Aker
sykehus leve. 2) Han bør sparke Helse
Sør-østs direktør Bente Mikkelsen. 3)
Han bør kutte ut de regionale helsefore
takene og la de folkevalgte styre våre
sykehus.
Da de 01.01.2011 overførte 160.000 inn
byggere fra Oslo til Ahus fulgte det med
1,7 mffliarder budsjettkroner. Grunnen til
at det plutselig ble budsjettunderskudd i
Oslo er selvforskyldt. De overførte seks
Follo-kommuner i strid med Stortingets
vedtak 10 .12.2003. Byggeprogrammet på
Ahus ble i sin tid redusert med 30.000
kvm fordi Follo skulle være på Aker som
ikke skulle legges ned. Likevel vedtok
Bjarne Håkon Hanssen 27.11.2008 å
presse inn Follo påAhus i naiv tro på
McKinsey og andre konsulentflrmaer.
Senere har de begynt åbløffe om hva
Stortinget egentlig vedtok. Dette er helt
hårreisende og en stor skandale. Lar Jens
seg lure av Helse Sør-øst?

«Helse
ministeren

måsnarest
råd erstat
tes aven
som Ikke er
fulltså blå
•ydog lettlurt. La
Giske

overta.»

Befolkningsøkningen i 2030 i Oslo og
Akershus kan ifig. SSB bli ca. 400.000
nye innbyggere. De må derfor likevel
bygge de 30.000 kvnipåAhus som ble
tatt ut avbyggeprogrammet. Det skulle
bli 3,3 milliarder. I tillegg kommer de
17-20 milliarder det koster å bygge nytt
på Rikshospitalet for få plass til flytting
fra Ullevål og nybygg på Ullevål for å få
plass til flytting fra Aker. Dette er sløseri.
Det er nok til flere nye sykehus andre
steder i landet. Nok til seks nye sykehus i
Møre og Romsdal.
—

Send oss din mening. om denne saken! debatt@adresseavlsenno

Merker meg atAudun Lys
bakkens bok blåser liv i dis
kusjonen om ammepress
igjen. Hva er ammepress,
undrer jeg. Presses mødre til
å amme sine barn? Det er vel
å snu saken på hodet?Å
amme sitt barn er en naturlig
ting. Det er vel heller slik at
det snarere er samfunnets
krav og jag, og mangel på
reelle muligheter for indivi
duell tilrettelegging som
presser mødre til å amme
mindre. En mor/familie må
selvsagt selv avgjøre hvilken
løsning som passer best for
dem. Ved et ønske om å
amme, men med problemer
rundt dette, må mor/familie
få veiledning og støtte til å
mestre dette. I tillegg til and
re erfarne mødre erjordmor,
helsesøster og fastlege mulig
å henvende seg til. For at de
som ønsker å amme skal
kunne gjennomføre det, er
man ofte avhengig av at
permisjon, økonomi,jobb
karriere gir mor/familie en
reell mulighet til selv å velge
amming.
Jeg sto selv påbarrikadene
i 70-åra og krevde at kvinner
skulle ha rett til lengre bar
selpermisjon og at det skulle
være barnehageplass til alle
som ønsket det. Dette er
saker som aldri blir ualctuelle
siden vi ikke slutter å få barn.
Jeg har selv erfaring med
amming i mange «varian
ter». Både som student, ens
lig mor, arbeidstaker og ved å
være i barselpermisjon.Jeg
har ammet fem barn, men
ikke en gang hadde familien
de samme behov. La det være
helt klart; amming er natur
lig og ikke noe noen skal
presses til. Det vi må fokusere
på er at forholdene må legges
til rette slik at ingen som
ønsker å amme presses fra
det. Og til slutt; om en mor
ikke ønsker å amme, så har
andre ikke noe med det.
MOR OGJORDMOR

