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Aftenposten og NRK Aktuelt melder 07.11.2011 at opposisjonen på
Stortinget vil stanse den såkalte 0 US-prosessen. de vil ha time-out i
omorganiseringen av oslosykehusene. De synes det er lurt å ta en pause
i den kaotiske og farlige fusjonsprosessen.
—

Nå kuttes
det igjen
elt siden byrådet la fram sitt
budsjettforslag i september
har det vært klart at det kommer til
å bli stramt i bydelene til neste år.
Hvor stramt får vi imidlertid ikke
svar på før bydelsdirektørene
legger fram sine budsjettforslag for
bydelene. I år er det Alnas direktør
som er fØrst ute og hans budsjettforslag gir et klart bilde av at det
blir stramt For Alnas del er kuttlis
ta lenger enn på flere år. Til
sammen skal 45 årsverk bort, og
alle vedtak skal gjennomgås på nytt
for å se om det er mulig å spare
penger i bydelens ljenesteyting.

—

Helseministeren lar seg som vanlig feilinformere
‘Tidi. adm.dir. Sin Hatlen sa hun trengte 20
av helseforetaksdirektørene
og serverer en milliarder for å få til fusjonen, bare å fikse Arbeids
merksnodig kommentar
tilsynets pålegg på Ullevål
til dette. Hun sier:
det
beløper seg til 9 milliarder.
er viktig at overflytting av
Minner om at dette visste
ressurser til Ahus ikke blir
de på forhånd, men de
ytterligere forsinket.»
valgte å lukke Øynene.
Hva er det hun mener?
Multiconsult kom med sin
FØrst fikk Ahus 1,7
rapport om hvor bra bygg
milliarder av Oslos bud
Aker hadde og hvor dårlige
sjett hvilket er årsaken
bygg Ullevål hadde dagen
til Oslos problemer og
fØr styrevedtaket om å nedså bestemte hun
legge Aker. Så den rapporten
Leserinnlegg:
ble ikke spesielt grundig lest
Kronikk/hovedinnlegg/refieksjoner
fØr vedtaket ble fattet.
maks 4500 tegn inkl. mellomrom
• Tilsvar/replikk maks 2000/1500 tegn
«160.000 oslopasienter er
Også korte innlegg om aktuelle temaer
overført til Ahus.» Kom
mentar: Visste ikke at Follo
Vi forbeholder oss retten til å redigere/forkorte
var i Oslo. Romerike, Follo,
Alle innlegg kan bli publisert i våre ulike kanaler
Asker og Bærum, Oslo ær’e
Innlegg som retter seg mot navngitt person må
så nøye, a’?
underskrives med fullt navn. Innlegg som er sendt
«Vi kan ikke vente til alt er
til andre aviser, trykkes ikke.
Sendes som e-post til: redaksjonen@growddalen.no på plass» Kommentar: Hvor
for ikke? Når helseminis
teren forhåpentligvis om kort tid —flytter hjem til
Bergen i ny leilighet —vil hun nok vente til den er
ferdigbygd så det blir plass til pikkpakket hennes
StrØm-Erichsen vil nok gjerne ha på plass strØm,
telefoni og data og vann i rØrene. Og ha ferdigbygd alle rommene. Først vel å merke. Og deretter
flytter hun inn. Altså ikke i omvendt rekkefølge.
Det gjelder ikke bare den blåøyde helseminis
teren, det ville enhver vettug dame gjøre. Men på
sykehus er det ikke så farlig.
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byrådet la fram sitt budsjettforslag sa byrådsleder Stian
Berger Røsland følgende:
«Bydelen vil ha handlingsrom, men
det blir strammere.» Når man leser
Alnas budsjett vitner ikke det om
mye handlingsrom. Riktignok
understreker bydelsdirektør Kjeld
stadli at det har vært fokus på å
styre unna bydelens kjemeoopp
gaver. Likevel er det få som slipper
unna kuttene i bydelen. Barn, unge
og eldre vil bli berørt på en eller
annen måte og noen mer enn
andre.
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I Trondheim fikk de NOK 12,5 milliarder til å
bygge St. Olavs hospital. I Stockholm er byggebud
sjettet til Nya Karolinsk Solna SEK 14,5 milliarder.
Men i Oslo skal man flytte sammen på Ullevål
uten at det er plass og uten penger til nybygg. Og
man skal attpåtil ta ut effektiviseringsgevinsten på
forhånd. Ikke rart Sin Hatlen gikk på dagen.
Dette er selvfølgelig fullstendig useriøst og det
skjønner alle unntatt visse naive politikere. Trodde
ikke Raymond Johansen hørte til den kategorien.
Da han var byråd for SV sa han «Måk sjæl!» Nå er
han stor kar i Ap. Skal vi nå måtte helbrede oss
sjæl?

]) hvordan
e neste ukene får vi også vite
det ser ut for Grorud,
Bjerke og Stovner neste år. Alna
har i flere år vært «best i klassen»
til å forberede seg på kutt de har
over tid spart seg opp en reserve,
og har dermed unngått de mest
dramatiske kuttene. I de tre andre
bydelene har det både blitt
foreslått og vedtatt omdiskijterte
kutt i de forebyggende tjenestene
de siste årene. Disse bydelene har
rett og slett ikke mye å gå på, og
det blir (nesten) garantert foreslått
upopulære kutt også i år. På
Grorud i fjor reddet politikerne
såvidt Kalbakken fritidsldubb,
mens både barnehager, minoritets
rådgivere, og et eldresenter var
blant de forebyggende tiltakene
som forsvant. For to år siden ble en
fritidsklubb lagt ned på Stovner, og
det var store protester til kutt i
barnehagene. På Bjerke er flere tje
nester omorganisert, og fritids
klubber har hatt kniven på strupen
flere ganger de siste årene.
—

Den tragiske trio bor få avløsning. Helseminis
teren og hennes ikke helt vellykkede stats
sekretærer Dale og Kåss bor sendes tilbake til
provlisen før de påforer regjeringen ytterligere
riper i lakken. Vi må få inn folk som ikke er fullt så
blåøyde. Oslo trenger en teff tronder. La Trond
Giske overta!
Ivar Christensen, styremedlem
Aker Sykehus Venner

Rydd opp i
Helse Sør-Øst
I en rapport om Helse Sør-øst
er det avdekket at flere pasien
ter i en rekke byer på Sør- og
Østlandet ikke ble behandlet i
tide, eller ble «borte» i IKT- sys
temet Mange ble ikke innkalt
til kontroll og viktig informasjon
nådde aldri pasienten. KrF har
flere ganger advart mot situa
sjonen i sykehusene. Det samme
har Statens helsetilsyn gjort.
Norge ligger under sammen
lignbare land i investeringer på
IKT i helsevesenet. Sverige
ligger 40 pst. høyere enn i
Norge. Problemet blir ikke
mindre når oppgavedelingen
mellom sykehusene blir større.
Dårlige systemer hindrer sam
handling mellom de ulike
delene av helsetjenesten.
Opposisjonspartiene på
Stortinget har nå lagt fram et
felles forslag om 10 milliarder
kroner til en massiv satsing på
IKT i hele Helse-Norge. Det må
bygges opp et felles nasjonalt
IKT-system som skal fungere på
tvers av helseforetakene og mel
lom forvaltningsnivåene, slik at
pasienten kan være trygg uan
sett hvor i pasientforløpet, eller
hvilket forvaltningsnivå han
befinner seg på.
Trygghet svært viktig for at en
pasient skal føle seg godt
ivaretatt på et sykehus Trygghet
for riktig behandling. Trygghet
for at man blir kalt inn når man
skal. “ftygghet for at legene vet
historikken din. Idag er mye av
ansvaret for denne tryggheten
overlatt til datasystemer og
maskiner, for å minske risikoen
for menneskelige feil. Da må
IKT-systemet fungere.
Hans Olav Syversen,
parlamentarisk leder i KrF

Kongelig
barnehage
«En helt kongelig barnehage»
(til n-te millioner kroner) står å
lese i Akers Avis Groruddalen
fredag 4. november.
Et bilde viser enhetsleder
Laila Haugen, fagleder Wenche
Kjæmli, byggeleder i Omsorgs
bygg Gustav Buljo og prosjektleder i Alna Bydel Anita
Vågsæter stolte og fornøyde
over å ha herpesert Dr. Dedi
chens gamle ærverdige bygg.
Vi gremmes.
Men, bygget med sine
fasiliteter ligger nå der og
venter på barn som må busses
fra andre bydeler for å få fylt
«slottet» til randen, og Groruddalen med gitlig eksos! Nå
gjenstår bare det at våre brave
politikere sørger for at Dram
mensveien 1 blir bygget om til
barnehage også.
Rusmisbrukere og fattige
feier vi bare utafor Honnør
brygga og soper dem ut av syne.
Så bygger vi om tåkeluren på
Dyna fyr så den roper ut «hurra
for nye Norge» mens de gamle
dauer på byens dasser og byens
fattige rusmisbrukere stryker
med i rennestenen.
—

Willy Nyhagen,
Trosterud
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