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Nå rakner o

• Milliardunderskudd . økt ventetid. Utdaterte bygg
SYKMELDT SYKEHUS:

Norske lærlinger
kan ikke nok

—

Flere bedrifter innen byggenæringen har
sluttet å ta inn norske lærlinger og satser
heller på ufaglært utenlandsk arbeidskraft.
Årsaken skal være at lærlingene ikke kan
nok. Bedriftene i Byggenæringens Landsfor
bund (BNL) pleide å ta inn nær 70 prosent
av bransjens lærlinger, men nå mener
arbeidsgiverne at yrkesopplæringen er
rasert og sier nei takk. Ifjor forsvant 700
lærlingplasser, ifølge Klassekampen.
Fagutdanningene er idag sydd sammen
etter helt andre behov enn næringens, sier
kompetansedirektør Jørgen Leegard i BNL.
(NTB)
—
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Ap vil ikke
ha fleksiperm
Leder av Stortingets
familie- og kulturko
mité Gunn Karin
Gjul (Ap) er skeptisk
til KrFs forslag om 11
ukers fleksiperm,
Ut mot Lysbakkens
som Dagsavisen
famifiepolitikk
skrev om igår. KrF
sukrer pillen for en
dårlig arbeidslivspo
litikk med friuker til
barnefamilier. Dette
er avlat for synder
overfor barnefami
liene, sier hun. I går Dagsavisen i går.
gikk KrF-leder Knut
Arild Hareide ut mot regjeringen, som han
mener dikterer familiene. Det er ikke tilfelle.
Foreldrepermisjonen er svært fleksibel,
mener Gjul.

Tillitsvalgte ved Oslo
universitetssykehus ser
mørkt på framtida. Nå
vil de stanse gigantfu
sjonen for å legge en ny
plan videre.
S INGEBORG HUSE AMUNDSEN
B ARNE OVE BERGO (foto)
Det rakner nå. Budsjettet for 2012
viser hvor umulige kravene fra eier er,
sier Christian Grimsgaard, overlege ved
ortopedisk avdelingpåRikshospitalet.
—

PENGETRØBBEL
Det stormer rundt Oslo universitetssy
kehus (OUS). Siden sammenslåingen av
sykehusene Ullevål, Rikshospitalet!
Radliumhospitalet og Aker i 2009 har
problemene stått i kø. Gigantsykehuset
går i miffiardunderskudd, og Helse Sør
øst legger opp til et kutt på ytterligere
0,8 milliarder kroner neste år.
I tillegg har OUS fått i pålegg av
Arbeidstilsynet å koste på bygnings
massen 8,7 milliarder dersom alle bygg
skal kunne brukes videre. I dag er over
halvparten av bygningsmassen i ubru
kelig driftsstand.
Nå mener de tillitsvalgte at syke
huset står på randen av et sammen
brudd.
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600 arbeidsplasser
kan forsvinner
Hvis regje
ringen innfører
den såkalte
Hardanger
fjordforskriften,
kan 600
arbeidsplasser i
sjømatnæringen i Hordaland forsvinne.
Forskriften regjeringen ønsker å innføre, vil
sette et tak på antallet fisk i sjøen i Hardan
gerijordområdet, noe som kan ta livet av
lakseoppdrettsnæringen på Vestlandet,
skriver Fiskeribladet Fiskaren. Regjeringen
ønsker å innføre et tak i forsøk på å hindre
lakselus i å spre seg fra oppdrettslaks til
villaks, men til tross for store protester fra
næringen har regjeringen nektet å
gjennomføre en konsekvensanalyse av
(NTB)
forskriften.

IRENE HALVORSEN, samfunnsredaktør
229981 23

irene.halvor5en@dagsavisen.no

SYNKENDE SKIP
Og denne uka varslet lederen av klinikk
for kirurgi og nevrofag, Stri Vedeld
Hammer, sin avgang.
Det er et sterkt signal når en leder
på så høyt nivå gir seg. Det er fullstendig
opprør under henne i klinikken, og flere
ledere har varslet at de vil trekke seg
hvis dette budsjettet vedtas, sier Grims
gaard.
Han mener Rammer har blitt pålagt
innsparinger som er helt urealistiske.
Ortopedisk avdeling skal eksempelvis
kutte 20 prosent i budsjettet, samtidig
med en 30 prosent økning i ventetid det
siste året.
En fersk rapport om hovedstadspro
sessen viser generelt økende ventetid
ved OUS. I løpet av det siste året har
ventetida ved ortopedisk avdeling økt
med fem uker, fra 124 til 158 dager.
Avtroppende klinikkieder sier at
avgangenilcke er preget avOUS-drama
tikken.
(<Det er intet dramatisk i min beslut
ning. Jeg mener at etableringen av Oslo
universitets sykehus var en riktig og
viktig beslutning. Mitt valg er person
lige hensyn», skriver hun i en e-post til
Dagsavisen.
Grimsgaard kjøper ikke forkla
ringen.
Klinikken har aldri vært i en van
skeligere situasjon. Dette er et synkende
skip, men det tar seg dårlig ut for kap
teinen som nå forlater skuta å medgi
dette, sier han.
-

—

—

VIL STANSE FUSJONEN
Tillitsvalgte fastholder sitt ønske om å
fryse fusjonsprosessen til de har fått en
helhetlig plan med tilhørende fhiansi
ering for den videre veien.
Nyvalgt styreleder Stener Kvinns
—

HÅPLØST BUDSJETT: Christian Grimsgaard, overlege ved ortopedisk avdeling på

MR-maskinene vifie ha vært gamle
land (se sidesak) mener at ingenting taler
for atpasientsikkerheten er blitt svekket, uavhengig av fusjonen, men det utda
terte utstyret sinker omstiffingspro
Hva tenker du om det?
Det er bare tull. Vi står overfor så sessen, ifølge Skorpen.
Det er vanskeligere å taimotpasi
store innsparinger på kort tid at det er
nødt til å ramme pasientsikkerheten. Å entstrømmen når vi ikke får nytt utstyr.
tro noe annet er å tro på julenissen. 260 pasienter får ikke komme inntil MR
Driftssituasjonen er allerede nå kritisk, før jul på. grunn av ventetida, til tross
før kuttene. Denne type skjønnmaling for at klinikerne trenger bilder av dem.
har ingen troverdighet blant de ansatte. Det går ut over blant annet 15 barn og
pasienter som venter på
Hva ønsker du
utredninger til trans
at ledelsen skal si?
«Fusjonen vil
plantasjon. Hadde det
Demåtydelig
vært politisk vilje til å
eier
at
formulere for
r mm
asientSi kgjennomføre fusjonen,
‘
dette ikke er gjen“
vifie vi hatt bygg og
nomførbart som
kerheten.
tro noe
teknisk materiale til a
bestilt innen de
håndtere dette.
vi er blitt
annet er a tro på
Hva vet dere om
tildelt.
julenissen.»
hvaframtida bringer?
Vi vet ingenting.
UTGAMMELT
Christian Grims aard overhar satt seg
styre
Et
STYR
lecie ved ortopeJisk vdeling
nedogbestemtatoslo
Pa en annen avdep5Rikshospitalet.
skal
sykehusene
ling av sykehuset er
samles. Så går de hjem
Eli
Benedikte
Skorpen, foretakstillitsvalgt for radio- og drikker kaffe og spiser kake. De er
grafene, like frustrert. To av tre MR- ikke viffige til å betale prisen for vedmaskiner på huset er fra 1997. Hun ser taket og begynner dermed å endre pre
på maskinene som et symbol på man- missene. En av de store frustrasjonene
på huset er at fagfolk ikke blir hørt. Vi
glende politisk vilje,
Det er som å bruke en gammel går opp i aktivitet, men får beskjed om
Nokia-telefon. Du kan ikke laste inn ny atvijobber ineffektivt. Hvis politikerne
software. Maskinen skanner et mye vil ha et dårligere helsetilbud i Norge,
mindre område enn nye og diagnosti- så er budsjettet for 2012 veien å gå.
serer tregere.
ingeborg.huse.amundsen@dagsavisenno
—
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lo sykehusene
Litstyr .

Klinikkieder går av . Ansatte slår alarm

SYKEHUSFUSJONEN

A

Il .januar 2009 ble Rikshospitalet! Radium
hospitalet, Ullevål sykehus og Aker sykehus
slått sammen til ett sykehus, Oslo universi
tetssykehus (OUS).
I Ullevål blir storbysykehus, mens Rikshospi
talet får en regional funksjon. Aker sykehus
legges gradvis ned og sender sine
pasienter over til Akershus sykehus.
I Målet med sykehusfusjonen er økt
effektivisering og tilsvarende økning i
kostnadsbesparelse, uten at det går ut over
pasientene.
I Norges største sykehus har 20.000 ansatte
og et budsjett på 17,5 milliarder. Hver
måned bruker OUS 50 millioner kroner for
mye. For hele 2012 er de pålagt å lande på
400 millioner kroner i minus eller mindre.
I Helse Sør-øst er eier av OUS, med
administrerende direktør Bente Mikkelsen i
spissen.

—

Fakta:OUS, Digsavisen

ALENE: Ola Borten Moe får ikke støtte
fra eget parti eller regjering.
FOTO: FARTEIN RUDJORD

Står til knes
i oljesand
MIU0: Olje- og energiminis

ter Ola Borten Moe har verken
sitt eget parti eller regjeringen
i ryggen når han roser Statoils
oljesandprosjekt og refser EUs
drivstoffdirektiv.
STEINAR SCHJETNE

Det hevder Moes partifelle Erling
Sande og regjeringskollega Erik Sol
heim (SV). Olje- og energiminister Ola
Borten Moe (Sp) driver et angivelig
soiospill, som vekker sterke reaksjoner
her hjemme.
Det er ikke dekning i Senterpar
tiets program for standpunktene Moe
ga uttrykk for under sitt besøk i
Canada. Tvert imot er vi meget tyde
lige på at vi anser fornybar energi som
framtidas energi, noe det også er blitt
gjentatt mange ganger i debatter om
oljesandprosjektet i Canada, sier
Sande, som er Sps miljøpolitiske tals
mann, til NTB.
Moe har under sitt besøk i Canada
denne uken kommet med flere kontroversielle uttalelser, hvor han blant
annet gir sin fulle støtte til Statoils
utvinning av tungolje fra tjæresand i
Canada. Han refser dessuten EU fordi
—

i

FRUSTRASJON: Fagfolk er frustrerte,
sier radiograf Eli Benedikte Skorpen.

+

han mener retningslinjene i det kom
hvor
mende drivstoffdirektivet
nettopp drivstoffbasert på olje fra tjæ
resand utelukkes ikke er vitenska
pelig fundert.
«Jeg noterer meg Ola Borten Moes
personlige synspunkter. Jeg er ikke
enig med ham. Regjeringen har ikke
tatt stilling til saken», skriver Solheim
i en kommentar til mediene. SV-stats
råden har tidligere kritisert engasje
mentet i Canada.
EU-kommisjonen gikk i går i rette
med Moe og hans påstander om at
direktivet for drivstoffkvalitet ikke er
vitenskapelig og transparent. Hvis
direktivet blir vedtatt, blir det trolig
forbudt å importere drivstoffbasert på
oljesand og andre ukonvensjonelle
(NTB)
oljeforekomster.
—

Rikshospitalet mener OUS’s budsjett for 2012 er uoverkommelig.

—

Styreleder har fusjonstro
PASIENTSIKKERHET: Stener
Kvinnsland, styreleder ved OUS,
mener pasientene ikke er rammet
av fusjonen.
Budsjettet for 2012 må ikke ramme
pasientsikkerheten, det skulle bare
mangle. Nå må vi redusere kostnadene
på laveste nivå og fordele børa så klokt
vi kan. Ingenting taler for at pasientsik
kerheten er blitt svekket, men vi tar til—

bakemeldinger fra tillitsvalgte
og ansatte på alvor, sier Stener
Kvinnsiand, nyvalgt styreleder
ved OUS.
Han mottar klager fra
ansatte på mail og er innefor
stått med at OUS står overfor
betydelige utfordringer.
Likevel erjeg optimistisk
og har kolossal tro på dette
sykehuset.
Kan du garantere at pasienten ikke

—
—

blir skadelidende i denne pro
sessen?
Jeg kan ikke garantere
noen ting, menjeg skal gjøre hva
som helst for at det ikke skjer.
Systemene må være så gode at
sannsynligheten for svikt er
minimal. OUS er blant de beste
medisinske miljøer som finnes.
Pasientene opplever at fttsjonen
ikke er sømløs, men de færreste klager
på selve kvaliteten på behandlingen.
—
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GRATIS INNGANG

KINESISK UKE
30 arrangementer
15 forfattere og intellektuelle

KINA SETT FRA KINA
FORFATTERMØTER i FOREDRAG I SEMINAR I FILM I KONSERT
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