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Det er klimakrise, og det vi diskuterer
er snøscooter. Bare jeg som ser ironien?

Lars Giæver

SnøscooterTwitret om:

Det har vært lite hyggelig å lese omden
mishandling av forsvarsløse pasienter
somhar foregått i samspilletmellomSt.
OlavsHospital og Trondheim kommune.

Men, det som er beskrevet er ingen
overraskelse.Det er så få sykehussenger
i Norge at sykehusene er sprengt.Man er
tvunget til å sende utmange pasienter
altfor tidlig for å kunne ta imot nye.
Dette har vært kjent i lang tid.Leger og
sykepleiere stilles daglig overfor håpløse
etiske dilemmaer.De er tvunget til å
være restriktivemed å ta imot nye pa-
sienter, ogmå kontinuerlig lete etter
pasienter somkan skrives ut.Antallet
sykehussenger pr innbygger er halvert i
løpet av 30 år og er i dag det laveste i
Europa.Vi har en beleggsprosent som
nærmer seg100.OECD regner 85 pro-
sent gjennomsnittlig belegg somøvre
forsvarlige grense.Derfor skjer det som
nå beskrives her i Trondheim.

Samhandlingsreformen er enmed-
virkende årsak.Tanken er god –man
skal ikke ligge på sykehus hvis det ikke
er nødvendig.Men utviklingen har gått
altfor langt.Man har i tillegg skapt et
svarteperspillmellom sykehusene og
kommunene.Det ensidige fokus på den
økonomiske grunnlinje bidrar til at
sykehusene ønsker å bli kvitt pasienter

St. Olavs hospital har vært tvunget til å sende ut pasienter altfor tidlig. Foto: MORTEN ANTONSEN
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fortestmulig for å få demover på et
annet budsjett.Dette forsterkes av det
lave sengetallet.Ansvaret ligger på over-
ordnet politisk nivå.Noen har sittet i
lukkede romog bestemt dette.Det ensi-
dige fokus påmål, resultatstyring og
økonomi framformedisinsk kvalitet og
omsorg er svært alvorlig («NewPublic
Management»).

I Sverige har 10 000 leger skrevet under
på en protestmot utviklingen,og den
svenske regjeringen har sagt de skal
gripe fatt i dette. I Norge har vi startet
Helsetjenesteaksjonen (http://helset-
jenesteaksjonen.no).Sist fredag ble det
avholdt aksjoner rundt i landet under
slagordet «Plass nok til alle!».Våre
lederemå tamot til seg og rette skytset
oppover.Her ligger utfordringen for
bådeKvernmo ogOttervik.Detmå bli
slutt på den uforståelige lydighet og
lojalitet overfor de som sitter høyere i
systemet.Uten flere senger lar problem-
et seg ikke løse.Men det er også ned-
slående at vi leger så lenge har vært
tause.Vi har sett dette komme og burde
ha kommet oss ut på barrikadene tidlig-
ere.For øvrig har vi det laveste skatte-
trykket i Norden,ogNorge ligger bare
midt på treet i Europa når det gjelder
utgifter til helse.

Innlegg

SVEN ERIK
GISVOLD
Professor emeritus,
NTNU

Sengemangel er årsak til
elendigheten

Manglende
bevilling til
«Den kultu-
relle spaser-
stokken»
Jeg vet om noen sommer enn
gjerne vil bidra til å glede de
eldremed enestående under-
holdning gratis - nemlig
barna!
Før høytider og ferier har

gjerne barn på forskjellige
klassetrinn forberedt sang,
revyer og annet til glede for
sine familier, lærere ogmede-
lever.Mye tid og arbeid legg-
es i dette av både unger og
lærere.Altfor galt at ikke flere
kan få gleden av dette! Vi -
farmor og farfar, overvar et
festlig Prøysen-potpourri for
en tid tilbake på Saksvik
skole, bl.a.med en uforglem-
melig «Tango for to»,der de
unge aktører gikk inn for
sakenmed lidenskap og iver.
I tillegg fikk vi servertmye
annet kjært og kjent Prøysen-
stoff.En festlig opplevelse. Så
kanskje kan skolene holde
«generalprøven(e)» på sine
oppsetninger på en eller flere
institusjoner for eldre.Eller
«turnere»med forestillingen
i etterkant?Gratis for in-
stitusjonene, artig for de
eldre - og på såmangemåter
lærerikt ogmoro for barna
BERIT

Min
hjertesak

Og kvelden
låg med
fullmåne
Og kvelden låg
med fullmåne
og fagert
stjerneskin.
Det lova godt
for dagen nest
den skulle bli
blank og fin!

Men dagen kom
med gråvér
ogmed dei
kalde grin.
Med same
gamle ulla
og fri for
spel og skin.

ROGER A. HANSEN

Dagens dikt

Foto: NTB SCANPIX

Viser til JensFredrik Von der
Lippes utmerkede forslag
(Ordet fritt 12.11.) for å roe
ned demyke «hardingene»
på to hjulmed å introdusere
en ordningmed identifiser-
ing av syklistenemed eget
kjennemerke på refleks-
vesten.
Jeg kastermeg sporty på

med ytterligere gode forslag
for å gjenopprette bypulsen.
Hvamed å forby syklister å
bruke treningsapper,puls-
målere og klokker av alle
slag, likestiltmedmobilfor-
budet hos bilførere?Hvis
forslaget vekker forståelig
harme kanman roe ned de
fornærmedemed å fremme
hasteforslag i regjeringens
budsjettinnspurt omå sette
av penger til å innføre ergom-
etersykkel til trengende der
arbeidsveien er innlagt i en
datasimulatormed hindr-
inger av alle slag:morgen-
gretne bilister, barn,hunder,
forvirrede folk,mødremed
barnevogner o.l.Her kan
dagens kjekke birkebeinere
tråkke til og gjøre såmye
skade de bare vil.
Oppfordrer flere til å

kommemed gode forslag.
IVAR STØRSETH

Gode forslag

Etter at Oslo trakk seg som
arrangør av vinter-OL i 2022
hersker nå full forvirring i
IOC,og det er nå ingen land i
sentral-Europa somhar nok
snø, eller vil ta på seg opp-
dragetmed å arrangere det.
NåmåNorden gå sammen

omdette, og det finnes ingen
land i verden som er bedre
kvalifisert enn Sverige og
Norge til dette oppdraget.
Trondheim arrangerte vinter
VM i1997,Åre har hatt world-
cup i alpintmange ganger og
Østersund har toppmode-
rene skiskytterarena, som
også har arrangert worldcup
mange ganger.Med opp-
gradering av gamle anlegg
og litt nybygg ligger alt til
rette for å klare dette til en
overkommelig pris.

SVEIN UBOSTAD

Sverige og
Norge sam-
men om OL
i 2022

Røde felt i Vollabakken
I Ordet fritt8.november spør
«H.I» omdet er godt gjennom-
tenktmed røde sykkelfelt i Vol-
labakken.
Miljøpakken bygger ut flere

sammenhengende sykkelruter i
Trondheim.Et tydelig nett uten
brudd er et av de beste tiltakene
vi har for å få flere til å sykle. I
byen er gode, sammenhengende
sykkeltilbud ofte en utfordring å
få til.Det skyldes at det er trangt
omplassen og dermed kamp om
plassen.
Vollabakken inngår i det vi

kaller Klæburuta.Den strekker
seg fraNidarvoll til Bakklandet.
I Klæbuveien har syklistene fått

et godt tilbudmed røde felt som
markerer sykkelens plass i tra-
fikken.Det er naturlig å forlenge
de røde feltene nedVollabakken
før det skifter til nye og bedre
sykkelheller i brusteinsgata på
Bakklandet.
«H.I.» påpeker på at contain-

ere som før sto i gata i Vollabak-
ken er flyttet inn på fortauet på
grunn av sykkelfeltene.Contai-
nerne står dermidlertidig og vil
bli flyttet inn i Teglbrennerve-
gen.
Andre har tatt opp risikoen for

kollisjonermed biltrafikk fra
Teglbrennervegen.Det vil bli
skiltetmed vikeplikt inn i Volla-

bakken.Foreløpig er det kun
lagt rød asfalt. Sykkelfeltene kan
trolig ikkemerkes før til våren.
Først vedmerking blir de syk-
kelfelt i juridisk forstand.
Mer sykling er bra for folke-

helsa.Sykling kutter bilkøer og
sparer byen og samfunnet for
store kostnader.Beregninger
sier at enmillion kroner in-
vestert i sammenhengende
sykkeltilbud i Trondheimgir
samfunnet 4-5millioner kroner
tilbake.

IVAR ARNE DEVIK
Miljøpakkens sykkelgruppe


