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Nye kriser 
på SUS

O
verfylte avde-
linger, mangel-
full bemanning, 
oppsigelser og et 
tusentall tilfel-
ler i strid med 
arbeidsmiljølo-
ven: Stavanger 
universitetssju-
kehus (SUS) har 

tøffe tider igjen. Aftenbladet har de siste 
dagene omtalt kapasitetsproblemene ved 
en av kreftavdelingene og ved intensivav-
delingen. I den ene saken er det allerede 
sendt bekymringsmelding til fylkeslegen. 

Det viktigste  ved ethvert sykehus er 
trygghet og sikkerhet for pasienter. I et 
så stort system vil det derfor skje avvik 
fra de ideelle kravene i lov og regler. Det 
er når det nærmest blir et system i regel-
bruddene det blir virkelig alvorlig.

Mye tyder på at det er dette som nå 
skjer ved SUS og at bekymringsmeldin-
gene er mer enn et spill om arbeidsvilkå-
rene. Flere eksempler på feilbehandling 
og feilmedisinering ved kreftavdelingen 
indikerer at presset er stort. Det er helt 

avgjørende 
at fylkesle-
gen, i sam-
arbeid med 
sykehuset, 
får klargjort 
årsakene til 
disse.

På denne 
bakgrunn 
er det pris-

verdig at tillitsvalgte og andre ansatte har 
slått alarm. At ledelsen har varslet fylkes-
legen muntlig om forholdene ved intensi-
ven, før det foreligger en formell bekym-
ringsmelding, tyder på at de ikke forsøker 
å feie problemene under teppet.

De mest utsatte  avdelingene er også de 
som trenger fagfolk med mest spesial-
kunnskap. For eksempel kreves det spe-
sialsertifisering for sykepleiere som skal 
arbeide med komplisert cellegiftbehand-
ling. Med stadig flere krefttilfeller og økt 
levetid, stiller det selvsagt krav om større 
kapasitet og flere fagfolk.

Sykehuset må bidra til å gjøre det at-
traktivt for sykepleiere å søke seg til disse 
avdelingene. Like viktig er det å få dem 
til å bli. Da er ikke høyt arbeidspress og 
trengsel det beste lokkemidlet. Dette ser 
det ut til at sykehusledelsen har forstått. 
Da det ble slått alarm for to år siden, 
iverksatte de tiltak. Det viser de også vilje 
til nå, men her er det ikke bare nødvendig 
med strakstiltak. Med de store endringe-
ne som skjer innenfor befolkningens be-
hov, må hele sykehusets struktur redesig-
nes etter dette. Det blir et utfordrende ar-
beid.

Leder  Sykehuset

Norge tar 
ikke imot 
skadete 
flyktninger 
fra Syria på 
grunn av 
kapasiteten 
i kommu-
nene. Vi får 
være glade 
for Jordans 
gode  
kommune-
økonomi.
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Gi, så skal  
dere få …
sommerferien  nærmer seg 
med stormskritt, og vi gleder 
oss til å vise fram den fine byen 
vår til besøkende og turister fra 
fjern og nær. I år kan vi glede 
oss enda mer enn vanlig, for et-
ter regjeringens vedtak har det 
blitt opp til hver enkelt kommu-
ne å fjerne det siste hinderet for 
den fullkomne sommerlykken, 
nemlig tiggerne. 

Nå ser det dessverre ut til at 
Stavangers politikere ikke rek-
ker å iverksette forbudet før 
årets turistsesong er på hell, 
men den som venter på noe 
godt, venter gjerne noen ek-
stra måneder på et forbud mot 
plagsomme gamle damer med 
pappkrus og skaut. Hvem var 
det som sa at den nye regjerin-
gen var imot unødvendige og 
byråkratiserende forbud?

vi som unDrer oss  noe over 
denne forbudsiveren, kan jo 
bli beroliget av kommunalråd 
John Peter Hernes(H), som i Af-
tenbladet (11.6) forsikrer oss 
om at dette ikke handler om at 
det er ubehagelig å se tiggerne 
blant oss, men at dette er noe vi 
gjør til tiggernes beste. 

Og han får støtte av Tore B. 
Kallevig (Frp), som mener at 
forbudet er en god måte å fore-
bygge organisert kriminalitet 
på, og at vi kan hjelpe tiggerne 
ved å sende penger til Romania.

La oss et øyebLikk  hoppe over 
brysomme spørsmål som hvor-
for det kanskje kan være litt 
naivt å tro at vi kan kjøpe oss 
ut av den globaliserte verdens-
økonomiens negative konse-
kvenser ved å sende noen ol-
jekroner til Romania, og la oss 
heller se på tiggingens vesen i 
et litt annet perspektiv.

verDensreLigionene  vier mye 
plass til refleksjon rundt ver-
dens urettferdighet. For mun-
kene i buddhismen er materi-
ell fattigdom et tegn på åndelig 
rikdom, og den maten som en 
munk spiser i løpet av en dag, 
samles inn fra lekfolk som ser 
det som sin religiøse plikt å 
dele det de har med mennesker 
som vier sitt liv til religiøs sø-
ken og veldedig arbeid. Ved å gi 
får også lekfolk del i munkenes 
velsignelse (karma).

isLam bygger  mye av sin sosiale 
etikk på profeten Muhammeds 
egne opplevelser, først som 
farløs og siden som foreldre-
løs. En rask gjennomlesning av 
Koranen viser at enker og forel-
dreløse er viet mye plass, og al-
missene som enhver muslim er 
forpliktet til å gi, skal være ret-

tet mot de i samfunnet som har 
problemer med å livnære seg 
på andre måter. 

En muslimsk vandrehistorie 
er som følger: En rik mann ga 
en raus gave til en tigger som 
satt utenfor butikken han nett-
opp hadde handlet i. Da tigge-
ren ikke en gang løftet blikket 
utbrøt vår mann: «Hvorfor tak-
ker du meg ikke for den store 
pengesummen jeg ga deg?» 
Tiggeren så den rike mannen 
inn i øynene og sa: «Det er du 
som skal takke meg for at jeg 
hjelper deg å utføre din religi-
øse plikt.»

bibeLen  er også en bok som ak-
tualiserer fattigdommen som 
noe vi alle er nødt til å forhol-
de oss til. Jesu ord til disiplene 
i Matteusevangeliet er vanske-
lige å bortforklare for dem som 
har et forhold til kristendom-
mens etiske grunntone: «For 
jeg var sulten, og dere gav meg 
mat, jeg var tørst, og dere gav 
meg å drikke, jeg var hjemløs, 
og dere tok dere av meg…» 

Men heller ikke her finner vi 
enkle svar på hvordan vi kon-
kret skal forholde oss til ver-
dens urettferdighet, Jesus slår 
ganske enkelt fast i Markuse-
vangeliet at «de fattige har dere 
alltid hos dere».

så hva gjør vi Da?  Vi kan forsø-
ke å forby verdens urettferdig-
het, og vi kan starte med tig-
gerne i Stavanger. Vi kan byg-
ge murer rundt landet vårt og 
byen vår fordi vi mener at vi har 
gjort oss fortjent til et godt liv i 
fred og ro for ubehagelige for-
styrrelser. 

Så kan vi i en bisetning leg-
ge til at Statoil i 2011 satt igjen 
med nesten 14 milliarder kro-
ner i overskudd kun etter sel-
skapets oljevirksomhet i An-
gola. 

Og da kan vi kanskje spørre 
hva vi som nasjon har gjort for 
å gjøre oss fortjent til å hente 
slike verdier ut av verdens fat-
tigste kontinent?

vi har vært Dyktige  aktører i et 
globalt, økonomisk spill hvor 
noen er tapere og noen er vin-
nere. Og ingen av verdensreligi-
onene hevder at det er noe galt 
med å være å være en vinner, 
ei heller å være rik. Det religio-
nen i sitt vesen spør er etter er 
dette: Hvordan behandler vi ta-
perne? 

Politikernes vanskelige opp-
gave er å regulere samfunnet til 
beste for både vinnere og tape-
re. Og det eneste vi vet med sik-
kerhet, er at de fattige vil vi all-
tid ha blant oss.

Gjestekommentar

Dette er mer 
enn et spill om 
arbeids- 
vilkårene.

Så kan vi 
legge til at 
Statoil i 2011 
satt igjen 
med nesten 
14 milliarder 
kroner  
i overskudd 
kun etter sel-
skapets olje-
virksomhet  
i Angola.
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