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Ny leder for Attac Norge innstilt
NY: Benedikte Pryneid Hansen, 27 år og fra Alta, vil etter alle soleMari Skurdal (nyhetssjef) | Åse Brandvold | Alf Skjeseth
Magnhild Folkvord | Pål Hellesnes
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merker ta over som leder av Attac Norge på organisasjonens
landsmøte 20. - 21. mars. Pryneid Hansen har sin bakgrunn fra
Senterpartiet og Senterungdommen. I sistenevnte har hun vært
internasjonal leder og sentralstyremedlem. Pryneid Hansen har
også vært aktiv i Ungdom mot EU. Innstilte nestledere er Thomas
Nygreen, som tar gjenvalg, og Ingerid Straume. Straume er 47 år,
medlem i Res Publica, og har nylig skrevet en doktorgradsavhandling om demokratiteori. Hun underviser i pedagogikk ved
Høgskolen i Hedmark.
Anne Viken

Fødsler
under
ett tak
KAN SLÅ SAMMEN: Oslo Universitetssykehus vurderer å slå sammen fødeavdelingene på Rikshospitalet og Ullevål
til én gigantisk fødeklinikk.

HELSE
Av Mímir Kristjánsson
1. januar 2009 ble sykehusene
i Oslo slått sammen til en enhet, Oslo Universitetssykehus. Nå er det satt i gang en
rekke prosesser med samlokalisering av ulike enheter i
byen. Ifølge kilder Klassekampen har vært i kontakt
med er et av tiltakene som
vurderes sammenslåing av fødeavdelingene på Rikshospitalet og Ullevål til én stor fødeklinikk. Den nye fødeklinikken vil i så fall bli NordEuropas største.

Sterke krefter
– Det er ingen tvil om at det er
sterke krefter som arbeider
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for å få én fødeklinikk i Oslo,
sier leder Ingeborg Altern
Vedal i organisasjonen Liv
Laga.
Allerede fra 1. januar har
de to klinikkene blitt sammen
til en juridisk enhet med felles ledelse. Etter det Klassekampen kjenner til vil en fysisk sammenslåing ligger
lengre fram i tid. Men det
skal ﬁnnes et sterkt ønske
om økt samlokalisering i hele
Helse-Oslo.
– Det foregår nå en omfattende prosess i hele foretaket
med samlokaliseringer, der
mange ulike tiltak blir vurdert. Men vi har ikke konkludert, eller gjort noe fysisk
ennå, sier kommunikasjonsrådgiver Lise Pedersen ved
Oslo Universitetssykehus.
Hun vil ikke si noe konkret
om fødeavdelingenes rolle i
samlokaliseringsprosessen.
– Dette er en prosess der alt
henger sammen med alt, men
jeg kan ikke si noe om hvor
langt fødeavdelingene har
kommet i denne prosessen,
sier Pedersen.

Stordriftsulemper
Ingeborg Altern Redal er
skeptisk til å samle de 9300
kvinnene som føder hvert år i
Oslo under ett og samme tak.

FAKTA

Fødetilbudet i Oslo:

■ Fra 2009 har sykehusene i

Oslo vært slått sammen til én
enhet, Oslo Universitetssykehus.
■ Fra 1. januar 2010 har også
Oslos to fødeavdelinger, på
Rikshospitalet og Ullevål, blitt
slått sammen. De to er nå én juridisk enhet med felles ledelse.
■ Det pågår omfattende prosesser med samlokalisering av
helsetilbudene i Oslo. Etter det
Klassekampen erfarer er et av
tiltakene som vurderes å fysisk
samle byens to fødeavdelinger
til én gigantklinikk.
■ I 2009 var det 9.300 fødsler i
Oslo. I løpet av noen år anslås
tallet å øke til mer enn 11.000.
– Man snakker mye om stordriftsfordeler, men lite om
stordriftsulemper. En stor fødeavdeling kan være bra dersom man deler opp i små nok
enheter til at man kan drive
på en kvalitetsmessig skikkelig måte. Men hvis enhetene
blir for store, blir det uoversiktlig både for fødende og for
de ansatte, sier hun.
Det har allerede blitt lagt
ned en fødeklinikk i Oslo, avdelingen på Aker ble ﬂyttet til
Ullevål.
– Konsekvensene av at man
la ned fødeavdelingen på Aker
har ennå ikke blitt evaluert
skikkelig. Derfor er det en
fare for at eventuelle feil man
begikk da Aker ble lagt ned,
kan bli gjort igjen ved en ny

KAN BLI SLÅTT SAMMEN: Samlokaliseringsprosessene i helseregion Oslo kan
alle i Oslo føde under samme tak.
sammenslåing, forteller Altern Vedal.
Hun ser ﬂere utfordringer
ved at Oslo får én kjempestor
fødeavdeling.
– For fødende som har fått
en traumatisk opplevelse ett
sted, kan det være godt å komme til en annen fødeavdeling
neste gang de skal føde. Med
bare én fødeklinikk i Oslo
mister de denne muligheten,
sier hun.
Altern Vedal sier hun mener det er et demokratisk problem at prosessen med samlokaliseringer i Helseregionen
får så lite oppmerksomhet fra
politikerne.
– Det ﬁnnes mest sannsynlig et ønske om å slå sammen
fødeavdelingene til en klinikk. Vi ønsker oss en diskusjon om både dette og hele
svangerskaps-, fødsels- og
barselomsorgen i Oslo. Det er
merkelig få politikere som er
opptatt av de fødendes vilkår,
når man tenker på hvor mange velgere som er nyfødende
eller i familie med nyfødende.

Driver med mye rart
Helsebyråd i Oslo, Sylvi List-

haug (Frp), er overrasket når
Klassekampen forteller henne
om prosessen i Oslo Universitetssykehus.
– Jeg kjenner til at de planlegger samlokaliseringer, men
akkurat dette har jeg ikke
hørt. De holder på med så mye
rart at det er vanskelig for oss
å henge med, sier hun.
Listhaug synes det vil være
dumt om Oslos fødende skal
samles på en gigantklinikk.
– Med bare én stor fødeavdeling i Oslo, mister man
muligheten til å velge hvor
man ønsker å føde. Fødekapasiteten er allerede for liten, så i stedet for å slå
sammen disse to burde man
i stedet utvide fødekapasiteten slik at våre innbyggere
kan føde her i byen, sier byråden.
Listhaug forteller at de ﬂeste Oslo-politikere er opprørt
over prosessene som skjer i
Helse Sør-Øst.
– Det er bare å se hva som
har skjedd med tanke på nedleggelsen av Aker sykehus. At
Helse Sør-Øst får velsignelse
av statsråden til å legge ned et
lokalsykehus på denne måten
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Flest polakker blant utlendinger
UTLENDINGER: Av dei 4.858.200 personane
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som budde i Noreg 1. januar, var 333.900,
eller 6,9 prosent, utanlandske statsborgarar. Talet på desse voks med 31.000 i 2009.
Polske statsborgarar utgjer den største
gruppa, før svenske statsborgarar, medan
tyskarane er på tredjeplass. 66 prosent av
dei utanlandske statsborgarane hadde eit europeisk statsborgarskap, 19 prosent hadde eit asiatisk statsborgarskap og 9
prosent eit afrikansk, melder Statistisk sentralbyrå. Anne Viken

VERDT
Å VITE

Ytterste venstre og ytterste høyre
er svært ofte enige.

Venstre og høyre?
Fremskrittspartiet ville ha Bondelaget inn i rådslag
om partiets framtidige jordbrukspolitikk. Og
kanskje deler norsk politikk seg etter et annet
mønster enn hva vi vanligvis tenker oss?

Datalagring – eller for den saks skyld EU-spørsmålet
som sådan. Ifølge gallup sier mellom 20 og 25
prosent av Rødts velgere ja til EU. Mer enn hver
tredje SV-velger er en ja-velger - så ikke en gang
saken som stadig vekk deler Norge i to har noe
entydig venstre/høyre-preg. Men holdninga til
Datalagringsdirektivet konkret er likevel mer
klargjørende. Her står Rødt og SV sammen med
framtredende Høyre-folk som nærmest opptrer som
aktivister – Torbjørn Røe Isaksen, Nikolai Astrup,
Michael Tetzschner.
Hijab. Heikki Holmaas (SV) og Per-Willy Amundsen (Frp) argumenterer riktig nok svært forskjellig,
men det er et faktum at det høres ut som de sier det
samme – forbud mot hijab i
barneskolen. I dette spørsmålet
er Rødt enig med Arbeiderpartiet og Høyre.

«Alle er ‘for
tog’ - men
ingen får det
til»

I kampen om framtidas pensjonsordning sto Rødt skulder
ved skulder med bare ett parti;
Fremskrittspartiet. Pensjonsreformen er vedtatt,
men detaljer gjenstår – og i spørsmålet om levealdersjustering for uførepensjonister står kampen
grovt sagt mellom Rødt, SV og Fremskrittspartiet på
den ene sida, og alle de andre på den andre sida.
Hvem er motstandere av handlingsregelen? Rødt
og Fremskrittspartiet.
I samferdselspolitikken er alle «for tog». Men
ingen får det til. I landbrukspolitikken er (stort sett)
alle «distriktsvennlige», og i festtaler for at «det skal
bo folk i husan». Men ingen får det til; Senterpartiet i
regjering avvikler bygde-Norge i omtrent samme
tempo som Høyre gjorde.
Jeg tror en nyankommen utenrikskorrespondent fra

innebære at fødeavdelingen på Ullevål kan bli slått sammen med avdelingen på Rikshospitalet. Dermed må
FOTO: LISE ÅSERUD, SCANPIX.

er et direkte løftebrudd overfor velgerne, sier hun.
Heller ikke Erling Folkvord,
som sitter i bystyret for partiet
Rødt, kjenner konkret til prosessen med å slå sammen fødeavdelingene i Oslo.

– Men det er i og for seg
logisk i at helseforetaket leter etter et sted å spare penger. Ettersom sykehusene er
underﬁnansiert fra staten
blir også helseforetakene
nødt til å underbudsjettere.

Oslo
Universitetssykehus
har allerede vedtatt et budsjett for 2010 som medfører
at de er nødt til å kutte for å
komme i balanse, sier Folkvord.
mimir.kristjansson@klassekampen.no

– Lytter ikke til fagfolkene
Professor ved Oslo Universi- en av de ledende ekspertene
tetssykehus, Ola Didrik Saug- på barne- og kvinnemedisin i
stad, er kritisk til samlokalise- Norge, sier det rent faglig er
ringsprosessene
i
uklart hvor bra det er
Helseregionen.
med så store fødekli– Jeg føler vel at
nikker som man vil få
denne prosessen på
med en sammenslålangt nær er så gruning av Ullevål og
dig som den burde
Rikshospitalet.
være. Uansett om
– Det er grundig
man velger én eller to
dokumentert at fødefødeavdelinger,
bør
avdelinger blir bedre
man først gjøre en Ola Didrik
dersom de har en viss
skikkelig faglig utred- Saugstad
størrelse, men det er
ning av disse spørsuklart om så store
målene. Men deretter blir det- proporsjoner som vi snakker
te et politisk spørsmål som om her hvis det blir en avdeangår en veldig stor del av Os- ling, sier Saugstad, som minlos befolkning. Hvor er politi- ner på at en gigantklinikk i
kerne i prossessen, har de ab- Oslo i løpet av noen vil måtte
disert?, spør han.
håndtere mer enn 11000 fødsSaugstad, som regnes som ler i året.

– En fordel ved å ha mer
enn en fødeavdeling i Oslo er
at man har en avlastningsavdeling dersom det skulle oppstå en infeksjon på den ene
fødeavdelingen. Jeg tror også,
uten at jeg har faglig belegg
for det, at det er en fordel med
to fagmiljøer som kan stimulere hverandre, sier professoren.
Han presiserer likevel at
det ikke først og fremst er ideen om sammenslåing, men
prosessen rundt den, han er
kritisk til.
– Dette drives av et ønske
om å spare penger, og styres
av økonomer og byråkrater.
Man har i altfor liten grad lyttet til fagfolkene i denne prosessen, sier Saugstad.

et hvilket som helst land vil ha problemer med å
analysere norsk politikk. Før vedkommende går til
utenrikspolitikken. Her er skillelinjene klare og
tydelige. SV og Rødt mot røkla. Det ﬁns divergenser
av taktisk art mellom disse
partiene, men det er bare
kverulanter som mener å vite at
SV «egentlig» ikke er motstander av norsk deltakelse i
Afghanistankrigen. Om SV
hadde styrt dette landet aleine,
ville ingen norsk soldat satt sin
fot på afghansk jord. For
Hallgeir Langeland, Ingrid
Fiskaa og Karin Andersen er vel
dette helst et spørsmål om
pragmatisme og tålegrense. Jeg
tipper de tenker som så: «Blir de
norske soldatene henta hjem fra
Afghanistan hvis SV trekker seg
ut av regjeringa?» Svaret er nei.

Men går tålegrensa kanskje ved
oljeboring i Lofoten og Vesterålen? Jeg for min del håper ikke
PRAGMATISK: Hallgeir
det, blant annet fordi dette i
Langeland (SV)
mine øyne ikke er et venstre/
høyre-spørsmål. Det er fullt
mulig å argumentere sånn, fra venstre: Om tjue år
vil kloden forhåpentligvis være uavhengig av olje.
Vel, så la oss hente opp griseriet mens vi har sjanse
til å få noen kroner igjen for det – med tanke på
arbeidsplasser i distriktene, og ikke minst av hensyn
til framtidige generasjoners pensjonskasse.
De ﬂeste industribyggerne i LO tenker sånn. Og
LO er vel ikke «høyre»?
Arild Rønsen

arild@puls.no/www.arildronsen.no

Arild Rønsen er skribent, og skriver i Klassekampen hver
fredag.

