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Denne uken har «Okkupert» premiere 
på norske TV-skjermer. Serien framstiller 
et tenkt scenario om at Russland inva-
derer Norge. Forsvarsminister Søreide har 
oppfattet at Russland ikke går av veien 
for å knuse noen egg for å ha ivareta sine 
strategiske interesser. Hastetiltak er satt 
inn for å styrke det norske forsvaret. 
Regjeringen har – merkelig nok – et langt 
mer avslappet forhold til matvarebered-
skapen.

I 2003 ble beredskapslagrene for korn, 
mel, sukker og gjær avviklet i Nord-
Norge. Stortinget besluttet denne 
dramatiske kursendring i matvarebered-
skapen etter et råd fra et bredt sammen-
satt regjeringsutnevnt risiko- og 
sårbarhetsutvalg. Faren for svikt i 
dagligvareforsyningen ble vurdert som 
liten. Utvalget sa imidlertid at det ville 
være utfordrende å få frem forsyninger i 
et område med krigshandlinger. Vars-
lingstiden for et angrep var satt til minst 
to år. Med andre ord rikelig tid til å bygge 
opp nødvendige beredskapslagre.

Russlands aggresjon på Krim og i 
Øst-Ukraina har vist at en varslingstid på 
to år er illusorisk. Det norske forsvaret 
har utvilsomt fanget opp at Russland har 
kapasitet til å iverksette militære 
aksjoner i sine nærområder raskt og 
effektivt. Regjeringen har derfor gjort 
flere grep for å styrke det norske forsva-
rets reaksjonsevne. En avtale med 

rederiet Wilhelmsen gjør at tyngre 
forsvarsmateriell raskere kan flyttes opp 
og ned langs norske kysten. Et utvidet 
nordisk forsvarssamarbeid og en ekstra 
investeringspakke pakke på seks 
milliarder til militært utstyr viser at 
forsvaret tilpasser seg et langt mer aggres-
sivt Russland. 

Faren for et strategisk overfall av Norge 
vurderes fortsatt som svært lav. Et 
begrenset angrep på Norge kan imid-
lertid ikke utelukkes. Hvis Russland i ly 
av å ivareta russiske borgeres sikkerhet, 
eksempelvis Alta, vil dette selvsagt sette 
den norske forsvarsevnen på prøve. Det 
vil også endre forutsetningene dramatisk 
for forsyningssikkerheten, ikke minst for 
innbyggerne i og rundt Alta. 

Den norske forsyningssikkerheten 
forutsetter at logistikken og leverings-
dyktigheten til matvarekjedene til 
enhver tid er god nok. I en krigslignende 
situasjon er ikke denne forutsetningen 
lenger gyldig. Hvis forsyninger ikke 
lenger kommer frem, hvor lenge vil da 
eksempelvis innbyggerne i Alta få kjøpt 
den maten de trenger? 

Varelager er en kostnad som er hemmer 
kostnadseffektiv produksjon. Butikkene 
har ikke større lager enn det som strengt 
tatt er nødvendig. «Just in time-tenk-
ningen» er naturligvis rådende hos 
matvarekjedene som ellers i nærings-
livet. Hvis et begrenset angrep på Alta 

blir et faktum, vil det sannsynligvis ikke 
gå mange dagene før butikkhyllene blir 
tomme.

Uten å ta stilling til hvor sannsynlig et 
scenario om et begrenset russisk angrep 
på finnmarkskysten er, viser dette at 
verdien av å ha et aktivt landbruk i hele 
landet fortsatt er formidabel også i en 
beredskapssammenheng. 

Når eventuelt forsyningslinjene til 
matvarekjedene blir brutt, vil det 
stedbundne jordbruket kunne bidra med 
kjøtt og melk. Kombinert med fiskeres-
surser fra hav og oppdrett vil dette kunne 
gjøre situasjonen noe mindre dramatisk 
for den nordnorske befolkningen.

Regjering har uttalt at den ønsker høyest 
mulig selvforsyning av mat av bered-
skapshensyn. Da er det veldig merkelig at 
regjeringen ikke fulgte opp ønsket fra Ap, 
KrF, V og Sp om at det gjøres en omfat-
tende risiko- og sårbarhetsanalyse av 
norsk matforsyning ved å inkludere et 
strategisk overfall i mandatet. Stortinget 
har gitt uttrykk for at de ikke er fornøyd 
med hvordan regjeringen har fulgt opp 
denne saken. 

FNs klimapanel har påpekt at klimaend-
ringer kan minske utbudet av mat på 
verdensmarkedet. I en tid hvor Norge blir 
stadig mer importavhengige av mat fra et 
mer usikkert verdensmarked og har en 

nabo i øst som har begynt å vise muskler, 
bør Stortinget kreve en omfattende og 
bred risikovurdering av den norske 
matforsyningen. Når forsvaret ser at de 
ikke kan utelukkes at den russiske 
bjørnen kan komme til å bruke sine 
kjempekrefter på norsk jord, er det et 
mysterium at dette ikke får følge for 
matberedskapen. Stortinget må sette 
matskapet på pass.
 Åge Klepp, 
 fagsjef næringsspørsmål, 
 Norsk Landbrukssamvirke

Vil Putin stikke hånden i det norske matfatet?

Åge Klepp.

På en vanlig kontroll hos min fastlege 
31. august ytret jeg ønske om å forandre 
på en medisin, og ble derfor undersøkt og 
legen oppdaget en kul i venstre bryst.

17. september ble jeg innkalt til 
mammografi og ultralydundersøkelse på 
Molde sykehus. Ingen ventetid – venn-
lige folk. Da legen så på ultralydbilde, ba 
jeg om et ærlig svar på hva han trodde. 
«Kulen skal ut uansett hva det er, men jeg 
tror det er kreft. Du blir innkalt innen 14 
dager.»

18. september fikk jeg telefon fra Molde 
sykehus: «Du blir innkalt til innleggelse 
23. september, brev med informasjon 

sendes i dag. Ta kontakt over telefon om 
du vil vite mer». Brevet inneholdt en grei 
oversikt med tidspunkt for alle plasser 
jeg skulle på for undersøkelser og prøver 
– greie brosjyrer om det jeg skulle 
gjennomgå.

23. september kl. 9.15 var det innskri-
ving på akuttmottaket. Siden gikk alt 
etter planen, med hjelpsomme og flinke 
folk som forklarte om Sentinel node og 
andre ting jeg spurte om. Jeg fikk en 
sykepleier som forsikret seg om at jeg 
hadde fått brosjyrer og den informasjon 
jeg ønsket, og jeg kunne bare spørre 
henne om det var noe jeg ville vite. 

Senere hadde jeg en samtale med 
kirurgisk. overlege som skulle operere 
meg dagen etter. Jeg følte meg trygg, og 
sov som en stein hele natten uten 
sovetablett.

24 september. Ble operert og våknet uten 
ubehag med to mindre plaster. Overlegen 
kom og orienterte om operasjonen. 
Dagen etter fikk jeg reise hjem og er 
innkalt til kontroll 7. oktober.

Etter noen timer hjemme kom hjemme-
sykepleier fra Nesset kommune. Molde 
sykehus hadde bedt om at jeg fikk et 
besøk om det var noe jeg ville ha hjelp til.

Jeg er 85 år, har aldri vært innlagt for 
sykdom før og er derfor veldig imponert 
over effektivitet, ekspertise og hjelp-
somhet. Vi har et flott helsevesen i Norge. 
Det bør media ta frem oftere, og ikke bare 
fokusere på det negative.

Tusen takk til alle på Molde sykehus, 
spesielt Kirurgen A. for omsorg og god 
behandling. Sykehuset er gammelt – 
håper at det nye snart står ferdig. Dere 
fortjener det beste og mest moderne som 
kan planlegges.

 Gudbjørg Opsal

Mitt møte med Molde sykehus

Steinar Berge har i Tidens Krav 24. 
september og i Romsdals Budstikke 28. 
september et innlegg med tittelen 
«Kommunevalget førte til politiker-
kaos». Der hevder Berge at velgerne ved 
sin stemmegivning har signalisert at de 
ikke vil ha fellessykehus – de vil ikke ha 
sentralisering. Hvilket signal ga velgerne 
til politikerne i Kristiansund i så fall ved 
forrige kommunevalg? Jo, da ga de rent 
flertall til det partiet som gikk i bresjen 
for fellessykehus, noe alle forstår vil inne-
bære sentralisering.

Hva er grunnen til at velgerne nå har 
snudd? Hadde fellessykehuset blitt 
lokalisert til Storbakken, ville vi fått 
samme valgresultat? Neppe.  
Kjernen i saken er at velgerne ønsker et 
fellessykehus, men bare hvis det blir nær 
en selv. Skal vi tro lokalavisen på 
Nordmøre, så var oppslutningen om 
fellessykehus fortsatt meget stor så sent 

som høsten 2014.

Det manglet ikke på advarsler om det vi 
nå har sett. Kåre Ellingsgård og flere fra 
Romsdal advarte lenge før Eidsvik og 
Strøm-Erichsen fikk vedtatt fellessy-
kehus i 2012 at den tilsynelatende store 
oppslutningen om fellessykehus ville 
forsvinne som dugg for solen den dagen 
lokaliseringen ble kjent. At dette faktisk 
også skjedde bør ikke overraske noen, 
spesielt ikke Steinar Berge. Alle faglige 
analyser har utpekt Hjelset som beste 
lokalisering. Da burde denne konklu-
sjonen heller ikke være noen stor 
overraskelse, i hvert fall ikke for dem 
som trodde på forsikringene om at det 
skulle være en faglig avgjørelse.

Det trodde imidlertid ikke journalist og 
sykehusblogger i Tidens Krav, Arild 
Myhre. I bloggen, «Det store sykehus-
valget 2.0» 22. september, avslører han at 

han stemte med flertallet på Ap i Kristi-
ansund i 2011. Hans begrunnelse var at 
han satte sin lit til Øyen & Co, som hadde 
et tungt nettverk i det politiske systemet 
og embetsverket. Det er bemerkelses-
verdig å registrere at han den gang mente 
det var uproblematisk med politisk 
overstyring av et sykehusvedtak. Nå 
beskylder han imidlertid Høie for 
politisk overstyring, og da er det ikke 
lenger greit. Men Høie fulgte de faglige 
rådene, årsaken er nok heller at det ikke 
ble Storbakken.

Myhre mener den store velgerflukten fra 
Ap i Kristiansund skyldes at de ikke vil 
omgjøre lokaliseringsbeslutningen, og at 
Ap også står fast ved at fellessykehuset 
skal bygges. Da velger Myhre heller Sp, 
der Lundteigen vil fjerne foretaksmo-
dellen. Sp står tilsynelatende heller ikke 
bak lokaliseringsvedtaket, og ser ut til å 
støtte enda en omkamp i sykehussaken. 

Dette har også mange andre velgere i 
Kristiansund satt sin lit til, og har 
allerede glemt at Lundteigen først 
karakteriserte sykehusstrategien i 
Kristiansund som at man gamblet høyt 
og tapte.

Politikerrotet, som Berge kaller heste-
handelen om posisjoner, er ikke nytt av 
året. Det skjer etter hvert valg om ingen 
får rent flertall. Hvis denne hektiske 
kampen om politiske verv og posisjoner 
stadig vekk medfører at store velger-
grupper ignoreres, er det forståelig at 
velgerne ved neste valg ignorerer 
politikerne, ved å ikke stemme. Resten 
ser i stor grad ut til å forføres av det best 
annonserte valgflesket, de bryr seg ikke 
om hvem som serverte valgflesket forrige 
gang.

 Bjørn Guvåg,
 Rasmus Rasmussen

Velgerkaos og politisk hestehandel, sykehusvalg 2.0.


