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Helsearbeidere og sykehus blir 
utsatt for angrep til tross for at 
de skal være beskyttet under hu-
manitærretten. 

Vi reagerer med avsky og for-
dømmelse mot de mange og 
økende angrepene mot sykehus 
drevet av Leger uten grenser og 
andre som arbeider i konflikt-
områder. Angrepene rammer 
ikke bare pasienter og helsear-
beidere der og da, men det fører 
også til at sivilbefolkning i nød 
mister et livsviktig helsetilbud.

Vi deler bekymringen til presi-
dent i Leger uten grenser Bjørn 
Nissen, som i Aftenposten 17. fe-
bruar stiller spørsmål ved hva 
som kan gjøres for å stanse disse 

angrepene i Syria, Jemen og an-
dre steder.

Sykehus og andre helsefasili-
teter er beskyttet av internasjo-
nal humanitær rett. Det påligger 
alle parter i en konflikt å respek-
tere helsepersonell nøytralitet. 
Vi kan ikke akseptere at disse 
reglene brytes. Det er viktig at 
angrep blir gjenstand for grans-
kning, at mulige brudd på hu-
manitærretten blir etterforsket 
og at de som er skyldige i krigs-
forbrytelser blir stilt til ansvar. 

Norge er engasjert på flere 

områder. Blant annet har vi 
gjennom flere år vært strate-
gisk partner i «Health Care in 
Danger»-initiativet og vi har 
fremmet en resolusjon i FNs Ge-
neralforsamling om angrep på 
helsevesenet.

Situasjonen i Syria er kritisk. 
Over 640 helsepersonell er blitt 
drept og over halvparten av Sy-
rias sykehus og klinikker er blitt 
helt eller delvis ødelagt siden 
krigen startet. Vi har økt støtten 
til de humanitære aktørenes ar-
beid for å gi helsehjelp til den 

hardt prøvde befolkningen. Nor-
ge støtter også Syria Justice Ac-
countability Centre (SJAC) som 
samler inn dokumentasjon av 
brudd på internasjonal humani-
tærrett, for å kunne benytte det-
te i senere rettsprosesser. 

Regjeringen vil fortsette arbei-
det med å bidra til at pasienter, 
helsepersonell og fasiliteter kan 
være beskyttet under alle om-
stendigheter. 

Byrådet har nå endelig bestemt seg for å 
bygge Lambda. Mange tviler fortsatt. Byrå-
det støtter seg til annen runde kvalitetssik-
ring høsten 2015, utført internt av Kultur og 
Idrettsbygg (KIB) – de samme som tidligere 
har vært kritisert for tull med tall. Skal vi tro 
etaten, er prisen for å skrote Lambda 1,5 mil-
liarder. Foreløpig har Oslo kommune brukt 
525 millioner, mens den siste milliarden for-
stås som mindre utførte grunnarbeider (35 
%) og erstatningssummer hvis prosjektet 
skrinlegges. Dersom dette er riktig, kan vi 
bare gjette på sluttsummen, før dette bygget 
blir synlig over vannflaten. 

Nødvendig med uavhengig granskning
Nå kan det jo tenkes at 1,5 milliarder er en 
bløff, en strategi for å skremme vekk et nytt 
voksende forsøk på å stoppe Lambda. Det 
første overslaget startet i 2011 på 1,5 milliar-
der for ferdig bygg, steg til 2, så 2,5, nå 2,7 og 
om et år; kanskje 3 eller 4 milliarder. Dette vi-
ser til overmål at de aktuelle 300 underskrif-
tene (fra innbyggerne i en kommune som 
kreves for å få kommunestyret/bystyret til å 
ta opp en sak, red.) var nødvendig, i forsøket 
på å få frem et forslag i Bystyret om en uav-
hengig granskning. 

Dette gjelder også de skyhøye driftsom-
kostningene, hvor mye relateres til byggets 
overforbruk av arealer (brutto/nettofaktor) 
og et ressurskrevende vertikalt transportsys-
tem. Foreløpige driftskalkyler er på 344 mil-
lioner i året, som gir 3,44 milliarder på bare 
ti år. Byrådslederen innrømmer at driftsom-
kostningene må ned, i så fall mest ved å re-
dusere personalet, og derved sikkerheten. 

Utelatelser
I 2011 inngikk Ap, SV, Rødt, MDG og Frp en al-
lianse for å stoppe Lambda. En nytt Munch-
museum kunne bygges i bare to etasjer + 
kjeller på Tøyen. Og det gamle museet, som 
ingen har klart å bruksbestemme til nye 
formål, er som skapt for Stenersens Samlin-

ger. I regnestykket til Kultur- og Idrettsbygg 
er ikke denne gevinsten tatt med. Utelatt er 
også det forhold at man i et lavere bygg kla-
rer seg med 0,4 m² ekstra for hver kvadrat-
meter utstillingsareal, i motsetning til Lamb-
da, som krever 0,7 m². Alt dette slo kraftig ut 
til fordel for Tøyen. 

I mai 2013 snudde SV, nærmest «over nat-
ten», og et resignert Ap så seg best tjent med 
å følge etter. Løftet fra det gamle byrådet om 
en opprustning av Tøyen «på andre måter», 
har liten verdi målt mot tapet av en kultur-
institusjon som Munch-museet. I et byutvi-
klingsperspektiv er det tvilsomt at alle kul-
turbygg flyttes til sjøsiden. 

Fortsatt mye å spare
En uhildet ny gjennomgang av prislappen 
på Lambda vil fortsatt vise at regnestykket 
Lambda versus Tøyen stadig kan være det 
halve, selv om en milliard er «bortkastet». 
Kall det en langsiktig og komplisert «utred-
ning», for å finne det beste svaret for Oslo. 
Men dette kan fortsatt stoppes i bystyret, el-
ler i neste runde, når de reelle kostnadene 
er klare ved endt fundamentering. Da kan jo 
fundamentet lett selges til andre formål, ek-
sempelvis til et hotell. I så fall kan man bruke 
nesten de samme tegningene, slik vi kjenner 
Lambda- arkitekt Herreros hotell med tilsva-
rende knekk i Las Palmas.     

Fortsatt usikker  
pris på Lambda 

Munchmuseet. Økonomien i Lambda avgjøres 
ikke før grunnarbeidene er ferdige. Da kan man  
i prinsippet bygge nesten hva som helst. 

Debatt
Didrik
Hvoslef-Eide
arkitekt, styremedlem 
i Norsk Støyforening

Neste runde i priskarullen med Lambda kan 
komme når de reelle kostnadene ved endt 
fundamentering (her i Bjørvika/Pipervika)  
er klare, skriver Didrik Hvoslef-Eide.   
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Kort sagt

Islamsk Råds  
påstander kan  
ikke stå uimotsagt!
Den som fortsatt måtte være i 
tvil om hvor vi har Aftenposten, 
fikk et klart svar 20. februar. Da 
brukte avisen tre helsider, inklu-
sive en karikatur, på å angripe 
Hege Storhaugs islamkritikk. 
Over en hel side fikk generalse-
kretæren i Islamsk Råd, Mehtab 
Afsat, fremføre sine fantasier om 
at islam ikke har noe med terro-
risme å gjøre, at Hege Storhaugs 
holdninger ikke hører hjemme 
i et demokrati (vil han at Stor-
haug skal fengsles?) at det er re-
ligionsfrihet i muslimske land 
og andre merkverdigheter. Afsat 
fikk fritt spre dette uten fare for 
å bli «filleristet» av Aftenpostens 
journalister. Nei, slike vederstyg-
geligheter forbeholdes Listhaug, 
Storhaug og andre som våger å 
reise kritikk mot den massive 
innvandringen fra muslimske 
land.

Om ikke dette var nok, hadde 
avisen ytterligere seks helsider 
om muslimske flyktninger i 
Norge og i Hellas/Tyrkia. Altså til-
sammen ni helsider.  

Kampanjejournalistikk? 
Tor Husby
 Røyken 

Taushet om hiv  
er farlig
I Aftenposten 19. februar ankla-
ger Jaro Zlamal Frank Rossavik 
for å drive skremselspropagan-
da om hiv. Bakgrunnen er Ros-
saviks kommentar «Farlig taus-
het om hiv». Her påpeker han at 
det både i mediene og i en del 
homofile miljøer hersker en på-
fallende taushet om pågående 
seksuell risikoadferd med risiko 
for både hiv-infeksjon og andre 
seksuelt overførbare infeksjoner 
som syfilis og gonoré.

Rossaviks kommentar er intet 
«feilspor» som Zlamal hevder, 
men en legitim påpekning av 
et betydelig problem i de fleste 
vestlige land: Økende spredning 
av hiv og andre seksuelt overfør-
bare infeksjoner hos homofile 
menn som følge av risikoadferd, 
ikke minst fordi flere og flere 
dropper kondomer.

Årsaken til slik «kondomtrett-
het» er blant annet at mange, 
liksom Zlamal, bagatelliserer 
alvoret ved å bli hiv-smittet. Det 

er riktig at vi med medikamen-
ter i vestlige land har fått kon-
troll over immunsvikten ved 
hiv-infeksjon, slik at mange pa-
sienter kan håpe på tilnærmet 
normal levetid. Det kreves imid-
lertid livslang behandling, og 
bivirkninger er hyppige. Videre 
er man blitt klar over at en rekke 
senkomplikasjoner kan inntref-
fe, selv hos velbehandlede pasi-
enter, for eksempel hjerte/kar-
sykdom, nevrologiske lidelser, 
benskjørhet og ulike kreftsyk-
dommer. Det er overraskende at 
en sykepleier som Zlamal er uvi-
tende om dette.

Den økende spredningen av 
hiv og andre infeksjoner ved sek-
suell risikoadferd hos homofi-
le menn, har hittil ikke latt seg 
stanse i noe land, som Zlamal 
later til å tro. I tillegg til styrking 
av kondombruk er imidlertid 
saklig informasjon om alvoret i 
denne utviklingen nødvendig. 
Dette er ikke skremselspropa-
ganda.
Stig S. Frøland
professor, dr.med. 

Nyttige  
trivialiteter!
Cathrine Krøger skriver 17. fe-
bruar om sin erfaring som syke-
pleierstudent ved Høgskolen i 
Oslo og Akershus: «…å lese oss 
gjennom krøkkete forsknings-
artikler» og «trivialiteter gjøres 
så kompliserte som mulig, i den 
tro at det da blir vitenskap».

Forskningen vår handler om 
håp hos kreftpasienter, at norske 
ungdommer er storforbruke-
re av reseptfrie smertestillende 
legemidler, og hvordan medel-
ever kan beskytte og støtte barn 
som blir mobbet. Ungdommer 
med ME tviler på seg selv fordi 
sykdommen ikke synes, føler seg 
mistrodd og beskyldt for å være 
late – det er ikke trivialiteter i 
et samfunn der psykiske plager 
øker blant ungdom. 

Håndhygiene er det viktigste 
enkelttiltak for å hindre smitte 
og forebygge sykehusinfeksjo-
ner, og er ikke trivialiteter. Man-
ge helsearbeidere vasker ikke 
hendene, vi spør dem hvorfor og 
lager rutiner for infeksjonsfore-
bygging sammen med interna-
sjonale forskningsmiljø. Man-
glende håndhygiene fører til 
unødvendig sykdom, ekstra lig-
getid i sykehus og mange unød-

Helsearbeidere må beskyttes
Debatt
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