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Algeries statsminister Ahmed
Ben Bella kunngjorde i går at det
nye styre vil overta de større jord-
eiendommene i landet og utnytte
dem  «til alles beste». Dette er
den første antydningen om hva de 
nye jordreformene går ut på som 
ventes å forandre Algeries økono-

miske struktur og bringe landet
nærmere sosialismen.

Ben Bella kunngjorde også at
staten skal overta 500 fabrikker
og få dem igang igjen. De har tidli-
gere tilhørt europeere, de fleste av
dem har forlatt landet.
10. november 1962
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Kalnes heter stedet ogKKligger tre kilometer nordKKfor Sarpsborg, ute på KK
motorveien. Byggekranene er i
full aktivitet, og snart står det 
nye sentralsykehuset i Østfold 
ferdig. Det erstatter de mange 
lokalsykehusene i fylket og 
ligger plassert nøyaktig midt 
mellom Moss og Halden.

Gjennom å sette passer-
spissen på det stedet som teore-
tisk sett gir flest mulig av fylkets 
innbyggere kortest vei til syke-
huset, kan man forsvare dette 
lokaliseringsvalget. Beslut-
ningen om å sentralisere de 
fleste sykehusfunksjonene i 
Østfold er god. Større sykehus 
gir bedre fagmiljøer og ergo 
bedre behandling. Det er over-
dådig godt dokumentert. 

Imidlertid er beslutningen
om å legge det utenfor – og ikke 
inne i – Sarpsborg usedvanlig
dårlig. Reiser man rundt i fylket 
i våre dager, vil man knapt møte 
et menneske, eller en politiker, 
som synes dette er smart. 

For fem år siden var det
mange som likte denne 
forskrudde tanken, men en ny 
generasjon av politikere er så 
oppegående at de innser 

galskapen i det som nå skjer.
Hvorfor er denne lokalise-

ringen så dårlig? Jo, fordi syke-
huset ikke ligger inne i en by, da
blir ulempene og fraværet av
samfunnsøkonomisk rasjona-
litet tyngende. Bare tenk på at:
 De som skal arbeide der må
transportere seg langt og kost-
bart, og de som skal bruke syke-
huset får også en reisevei som
ikke ender i en by.
 Plasseringen i ingenmanns-
landet krever nye busslinjer. 
Det finnes jo ingen andre som 
holder til der fra før av.
 Rekrutteringen av helseper-
sonell blir vanskeligere. Det er
krevende nok å få en kirurg til å
flytte til Sarpsborg for å jobbe
på et nytt sykehus, hvis dette
sykehuset ligger på motorveien
i et ingenmannsland blir det
enda vanskeligere.
 Effekten av et konsentrert
arbeidsmarked fordufter.
Grunnen til at folk pendler er at
stedene de bor på er for små.
Størrelse teller. Så enkelt er det.
 Bedriftsklynger oppstår mye
lettere i urbane strøk enn i gris-
grendte strøk. Hvorfor? Vel,

bedrifter som lever av å være 
underleverandører til sykehu-
sene, har også et grensesnitt
mot andre sektorer. De ligger
ikke ute på et jorde. Medisinske
forskningsinstitutter er helt
avhengig av tette lokaliseringer.
  Slik sykehussentralisering gir
et negativt bidrag til byutvik-
lingen. De fleste norske byer
trenger flere, ikke færre institu-
sjoner. Handel og boligutvikling
rammes av slike lokaliseringer
og kan forsterke de destruktive
spiralene som mange norske
byer allerede er inne i.
 Når man legger sykehus slik
til, får man stadig mer spredt
bosetning der nye boligfelt i
nærheten av sykehusene vil 
vokse frem, dette vil være struk-
turer som er i direkte konflikt
med alle etablerte politiske mål
for transport og miljøpolitikk.
  Norge trenger flere sterke
regioner. Det er det eneste bote-
middelet mot sentralisering
rundt Oslofjorden. Sykehusene
er motorer i en slik utvikling.

Hvorfor er sykehusene så
viktige? Jo, dagens sykehus er
de mest avanserte og største

For viktige til 
Jonas Gahr Støre bør fortelle helseforetakene at

de nye sykehusene som skal ligge i byer, og ikke midt ute
på et jorde. Slike enorme investeringer må kaste mest
mulig av seg, ikke minst mulig.
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Kulturminister Hadia Tajik blir
helt yr når hun snakker om
NRKs nye trafikkportal, som
hun mener vil bli trafikkens
svar på værtjenesten NRK lager
sammen med Meteorologisk
institutt.

Trafikktjenesten er et samar-
beidsprosjekt mellom Statens
vegvesen, Ruter, Trafikanten og
NRK, og vil trolig bli utvidet
med ruteinformasjon fra NSB
og andre kollektivselskaper i
løpet av kort tid.

Tajik har gitt NRK klarsignal
til tross for at både Medie-
tilsynet og Konkurransetilsynet
advarer mot å la lisensfinansi-
erte NRK utvide virksomheten
med en tjeneste som like gjerne
kunne vært bygget opp av
private aktører.

Høyres mediepolitiske tals-
mann Olemic Thommessen er
svært kritisk til Tajiks vedtak:

– Jeg synes dette er et ganske
dårlig signal til næringsliv og
innovatører som ønsker å
utvikle denne typen tjenester,
sier Thommessen.

Sindre Østgård, sjef for nye
medier i NRK, opplyser at målet

er å lage den beste reiseplanleg-
geren for nordmenn på farten.
NRKs ambisjoner provoserer
Thommessen.

– Dette er jo selve grunnlaget
for markedet og at det kan
drives innovasjon i det hele tatt.
Man kan ikke definere NRKs
oppdrag så vidt. Det er veldig
rart og lite løfterikt når departe-
mentet velger å overkjøre de
instansene det har satt til å
forvalte disse skjønnsmessige
vurderingene, mener Thomme-
ssen

– Vil dere reversere beslut-
ningen hvis dere får sjansen?

– Om vi helt konkret vil rever-
sere dette vedtaket vet jeg ikke,
men vi vil ha en mye strammere
linje for hva vi vil tillate i NRK,
sier Thommessen.

bjorn.eckblad@dn.no

Høyre: Dårlig trafikksignal
MEDIER

Høyre mener det er et 
dårlig signal til næringsliv
og innovatører når kultur-
minister Hadia Tajik gir
grønt lys for NRKs trafikk-
portal.
BJØRN ECKBLAD
OSLO

LAR NRK GI GASS. Kulturminister
Hadia Tajik.

PLANEN. Slik skal det nye sykehuset i Østfold bli. 
Illustrasjon: Arkitektgruppen
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å leke med

arbeidsplassene vårt samfunn
byr på.

Et sykehus er en kompleks
kunnskapsorganisasjon, med
over 100 forskjellige yrkes-
grupper og ekstremt høyt
teknologisk nivå, med forsk-
ningsvirksomhet og dag-til-dag-
virksomhet der spisskompe-
tanse er selve premisset for
eksistensen. For hver dag som 
går, blir deres funksjon vikti-
gere. Både som arbeidsplass og
som livreddende og helse-
fremmende institusjon.

Både på Nordmøre og ved
Mjøsa foregår det i dag en
diskusjon om hvor sykehusene 
skal legges. På Nordmøre ser
det ut til at det går mot et 
kompromiss der man legger
sykehuset midt mellom Kristi-
ansund og Molde.

I Molde jobber det litt over
1400 mennesker, i Kristiansund
noe rundt 700. At alle disse skal
kare seg ut til en parkerings-
plass i midten er så gjennom-
trengende tåpelig at det ikke er
til å fatte, men hvis man legger
inn den idiotiske norske degra-
derte forståelsen av distrikts-
politikk, blir det med ett glass-
klart. Geografisk midtpunkt er
politisk rettferdighet. 

God distriktspolitikk er noe
helt annet. Det er å lage gode
regioner, og da bør man la
Molde få sykehuset. Byen er
større, har mer omland, flere 
potensielle pasienter får kortere
vei til sykehuset, og samfunnet
får mer igjen for investeringen
på omtrent fire milliarder
kroner.

Rundt Mjøsa er diskusjonen
identisk. «Løpet er kjørt», sier
folk og rapporterer om fylkes-
politikere som sier at hvis man
legger et nytt sykehus på Moelv
eller Biri, så «taper ingen».
Sannheten er at alle, pasienter
og samfunnet som helhet, taper 
veritabelt. Hvis man legger det
på Hamar, blir det best for alle.

De som taper – ja, for noen
taper virkelig en stor arbeids-
plass – de vil vinne noe annet.
Demografien er på deres side.

Gjøvik og Kristiansund kan og
vil få Lokalmedisinske sentre.
Disse sentrene er en del av
samhandlingsreformen, og skal
gi hjelp, forebygging og rehabi-
litering.

De vil i mange tilfeller være
en bedre erstatning enn det
mange lokale sykehusaktivister
har fått med seg. Arbeidsplas-
sene vil bli mange, og
problemet i fremtiden blir å få
tak i nok folk, ikke omvendt.

 Vår nye helseminister Jonas
Gahr Støre er kjent for å sette
fornuften i førersetet. Hvis han
setter landets interesser først,
kan han gi styrene klar beskjed
om at de må legge sykehusene i
de største byene i regionene de 
ligger i.

Gjør han ikke det, blir det i
fremtiden vanskelig for Arbei-
derpartiet å argumentere for 

økonomisk måtehold, både i 
helsesektoren og på andre felt.
Midt-i-mellom-politikken er 
sløsing med samfunnets 
ressurser i en skala som overgår 
ethvert OL-arrangement.

Hvis Støre derimot ønsker å
være en fanebærer for dårlige 
kompromisser som kun er egnet
til å berolige lokale partilag, kan
han la Møre og Romsdal Arbei-
derparti bestemme. De vil ha
nytt sykehus plassert midt 
mellom Molde og Kristiansund,
og poengterer at det bør ligge
minst 20 minutter unna begge 
byene. 

Det er jo også en rolle en
helseminister kan velge. 

Erling Dokk Holm arbeider  
ved Markedshøyskolen og  
Arkitektur- og designhøyskolen 
i Oslo.
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PÅ NATTBORDET

Navn:
Karen Kvalevåg
Alder: 46
Stilling:
Konsernsjef, 
Umoe
Restaurant 
Group

– Der har jeg tre bøker som jeg
bytter på. Den ene handler om 
de hundre beste restaurantene i
UK. Og så er det Odd Reitans 
«Hvis jeg var president». Og en
krim av Jussi Adler-Olsen.
– Er dette omtrent hva man
kunne forvente på ditt nattbord?
– Det blir mye krim. 
– Kommer vi på noe krim fra den
knallharde restaurantbransjen?
– Jeg leste en svensk en for ikke
lenge siden, den handlet ikke
spesifikt om restauranter, men 
om utelivet i Stockholm.
– Jens Lapidus.
– Ja, han var det. 
– Svensk politi sier aller gang-
stere har to kulturelle refe-
ranser: Al Pacino og Jens
Lapidus.
– Det var jeg ikke klar over! Jeg
leser litt på sengen, men særlig i
ferier får jeg slukt ganske mye.
– Hvordan startet lesingen?
– Jeg leste ekstremt mye som
barn, det var mye krim da også,
og rene ungdomsbøker.  
– Krimanmelderen i The Guar-
dian sa opp fordi hun mente det
var gått inflasjon i grusom-
hetene?
– Jeg har ikke tenkt på det slik, 
men jeg kan forstå det. Stieg
Larsson er ikke noe for barn.
Jeg synes Jo Nesbø er fantastisk,
men Camilla Läckberg skriver 
nok «snillere», på en måte, med
et stort og variert persongalleri.
– Gikk du gjennom tenårings-
fasen med Kafka, Bjørneboe og
Hamsun?
– Ja, jeg gjorde det. Men det
begynner å bli en stund siden. 
Hva leser du selv? 
– Oisann. Ah ... akkurat nå er det 
Financial Times-redaktøren
Chrystia Freelands 
«Plutocrats». Hun har tidligere
skrivet en bok om oligarkene i
Russland. Hvordan har det seg
at vinnere får stadig større del
av kaka? Moralen er en ting,
men hvordan skjer det i praksis?
– Jeg leser jo mye annet enn
krim også. Noen ledelsesbøker 
har vært veldig inspirerende.
Psykologsøstrene Heidi og
Bente Marie Ihlen har skrevet
to veldig gode bøker, «På seg
selv kjenner man ikke andre»
og den andre het «Effekt». Jeg
gleder meg til den tredje. Alt
handler egentlig om kommuni-
kasjon.
– Lett å glemme.
– Det hjelper å vite når man
skal gi gass og når man skal
bremse.

  SOM DET STIGER FREM.
Det nye sentralsykehuset i
Østfold ligger ikke akkurat
sentralt. Foto: Per Thrana


