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Tips oss

MINI-

Tips oss om glade
nyheter. Store
eller små.
redaksjonen@rb.no,
tlf 63 80 00 00
SMS/MMS:
RBTIPS til 2005

Løsning
finner du på
side 42
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Vannrett:

Loddrett:

1)
6)
8)
9)
10)
12)
14)
15)
16)
17)
18)
19)
20)

1) Tallord
(omvendt)
2) Tår
3) Kommune
i Akershus
4) Stinke
5) Målenhet
6) Stress
7) Beregning,
kalkyle
11) Betrakte
13) Endeløse
14) Like

Fugl
Deprimerte
Preposisjon
Instrumentet
Vinne
Går i stykker
Tre
Retning
Stemme
Spire
Konjunksjon
Konjunksjon
Elv i India

20

Vaktsjef dagens utgave: Jan Olav Schei

Blir best på

GO’BITEN

Bondeomelett
4 porsjoner
800 g kjøttdeig
av svin
2 ss margarin
eller olje til
steking
10 stk. egg
2 dl vann
1 ts salt
½ ts pepper
1 pakke ferdigkokte poteter
½ stk. purre
2 stk. tomat

Nytt røntgenutstyr ved
Nye Ahus skal sørge for at
pasientene får raskere og
grundigere diagnose. Det
kan redde liv.
Av Brede Høgseth Wardrum
bhw@rb.no
63 80 50 50

Slik gjør du:
1. Stek kjøttdeig i
en stekepanne med
margarin/olje.
2. Pisk sammen egg,
vann, salt og pepper.
3. Skjær poteter,
tomater og purre i
FOTO: WWW. GODFISK. NO
skiver.
4. Legg kjøttdeig, potetskiver og purre lagvis i en ildfast form. Hell
over eggene. Legg tomatskivene på toppen.
Stekes i ovn på 220 °C i 20 minutter dekket til med aluminiumsfolie.

JARLES 20 SPØRSMÅL
1. Hva betyr uttrykket å
filmatisere?
2. Hvilken russisk forfatter
skrev romanen «Krig og
fred» som var et epos om
Russland under Napoleonskrigene?
3. Hva het teateret i London
(1599-1642) på sørsiden av
Themsen som var særlig berømt for Sheakespeares komedier og tragedier?
4. Hva er byen Lourdes i Frankrike kjent for?
5. Hva ble det østromerske riket der Konstantinopel var
hovedstad kalt?
6. Når levde den tyske teologen og kirkereformatoren
Martin Luther?
7. Hva het faren
til maleren
Guy Krohg?

Svarene finner du på side 42

Jarle Teigland (62) fra Lørenskog står bak
en serie spørrebøker og jobber på heltid
som leverandør av kryssord og spørrekonkurranser.

HVA
SIER DU?
Har du
skaffet deg
refleksvest?

Norgeshistoriens største medisintekniske investering på 110
millioner kroner gir Nye Ahus
det mest moderne røntgenutstyret som finnes.
– Dette betyr at et stort volum
med pasienter vil få mye raskere
avklaring rundt sykdomsforholdet sitt og hvordan behandling de
trenger. Avtalen gjør Nye Ahus til
et foregangssykehus på dette området i Norge, sier administrerende direktør i Ahus, Erik K.
Normann.

Nesten ikke grenser

8. 19. februar 2007 ble et 100årsjubileum markert. Hvilket?
9. Hva heter datteren til kronprinsparet Mette-Marit og
Haakon Magnus?
10. Hvor kommer den norske
fotballspilleren Ole Gunnar
Solskjær fra?
11. Hva står romertall D for?
12. I hvilken norsk by ligger
Breiavatnet?
13. Hva kalles målenheten for
energi, arbeid og varme?
14. I hvilket land ligger oldtidsbyen Babylon?
15. I hvilket fylke ligger Alstahaug kommune?
16. Hva heter nasjonalforsamlingen i Danmark?
17. Hvem var visepresident
under president Ronald
Reagan?
18. Hva heter den mest kjente
turistbyen på Kypros?
19. Hvilken engelsk klubb spiller
Robert Koren (eks LSK) for?
20. Hvilken engelsk klubb spiller
Michael Mifsud (eks LSK)
for?

Stig
Christiansen (20)
Kjeller
– Får ikke
bil før neste
uke, men da
skal jeg
skaffe meg
det. Jeg har jo allerede tre
stykker.

LØRENSKOG

Anette
Pettersen
(20)
Rælingen
– Nei,
pappa skal
kjøpe det
til meg.

Bildediagnosesystemet, som er
det nye navnet for røntgen, gjør at
det kan stilles bedre og mer finurlige diagnoser.
– Utfordringen blir å tolke de
nye bildene, for det er nesten ikke
grenser for hva vi kan se på dem,
forteller direktør ved bildediagnostisk senter, Arne Borthne.
Han mener det er en ønskesituasjon med et slikt system både for
pasientene og for dem som skal
jobbe med det.
– Vi får jobbe med det beste
verktøyet som finnes, samtidig
blir det kortere ventetid og bedre
service for pasientene, sier
Borthne, som legger til at han gleder seg til de nye apparatene kan
tas i bruk.
Philips Medisinske Systemer
leverer det nye utstyret. De vil
bruke Nye Ahus til å teste ut ny
teknologi framover, ved å installere nyutviklet programvare på
sykehuset for utprøving.
– Ny teknologi gir oss mulighet
til å jobbe på nye måter. Det er
viktig for oss å kunne tilby pasientene det beste utstyret, sier
Erik K. Normann

Langsiktig
Det er en omfattende avtale som
er inngått mellom Nye Ahus og
Philips.
– Kontrakten inneholder blant
annet en vedlikeholdsavtale på
utstyret, samt løpende opplæring

Tonje
Kongerud
(17)
Fjellhamar
– Har ikke
bil jeg, men
jeg tror far
har i bilen
sin.

LEDENDE: Nye Ahus blir ledende på røntgenteknologi i Norge med ny kontr
Erik Grefberg og adm. dir. ved Ahus Erik K. Normann.
av personalet, sier prosjektdirektør i Helse Øst, Bjørn Sund.
Ifølge utstyrsleverandøren gir
en langsiktig avtale større forutsigbarhet.
– Vanligvis inngås det kun enkeltkontrakter uten langsiktige

Christian
Ramboel
Svensen
(23)
Rælingen
– Ja, det har
jeg. Jeg fikk
det av mormor i gave.

planer. Denne avtalen løper over
seks år, med mulig fornyelse etter
dette. I et slikt langsiktig samarbeid tør vi å satse mer fordi det er
mer forutsigbart, sier direktør i
Philips medisinske systemer
Norge, Erik Grefberg.

Åse Ekhøy
(54)
Fetsund
– Det har vi,
det, å jo
være på
plass 1.
mars.

GO’ORDET

Veteranheder

Det er deilig at det ikke er
noe til salgs.

OSLO: Gunnar “Kjakan”
Sønsteby var blant de innbudte til mottagelsen for
krigsveteraner på Slottet
tirsdag.
FOTO: SCANPIX

Kunstner Guttorm
Guttormsgaard,
på side 40 og 41

Mer på nett

Diskuterér
på rb.nos nye
debattforum

ROMERIKES BLAD

ONSDAG 28. FEBRUAR 2007

3

SU DOKU

© & Distribution: www.knightfeatures.com / www.pib.dk

sud_cs0601.tif

røntgen

Sterke
meninger?

Vanskelighetsgrad

REGEL: Fyll ut de
tomme feltene slik at
både de loddrette og
vannrette radene,
samt hver av boksene
med 3 x 3 felter, inneholder alle tallene fra
1 til 9.
Løsning på
gårsdagens oppgave

@RB/Mark Huckvale

Refleksvest i gave
til alle ansatte
Av Eva Grønseth
eva.gronseth@rb.no
63 80 48 37

LØRENSKOG: Administrerende direktør ved Akershus
universitetssykehus (Ahus),
Erik Kreyberg Normann, har
kjøpt refleksvester til alle ansatte ved sykehuset.
– Denne gaven er ment som
en takk til hver og en av de ansatte, for den innsatsen som
gjøres hver eneste dag. Sykehusets ansatte gjør en kjempeinnsats, og det vil jeg gjerne takke
alle for. Gjennom denne gaven
kombinerer vi det hyggelige
med det nyttige, sier Normann.
I alt 6.000 refleksvester ble
innkjøpt av sykehusdirektøren, og anledningen er det nye
påbudet om å ha refleksvest i
bilen fra og med 1. mars i år. –
Vestene har påskriften “Trygt
på vei mot nytt sykehus”, og
det er slik jeg opplever situasjonen. Vi er på vei, og vi er i rute
sier administrerende direktør

rakt til 110 millioner. Fra venstre: Prosjektdirektør i Helse Øst, Bjørn Sund, direktør i Philips Medisinske systemer,
FOTO: KRISTER SØRBØ

Erik Kreyberg Normann.
Sykehuset har dessuten forsikret seg om at vestene tilfredsstiller de kravene som stilles fra myndighetene.
Det vil si, at vesten er CFmerket og at den er produsert
etter standarden 471 klasse 2 eller 1150.
Ifølge Trygg Trafikk skal vesten brukes ved nødstans, når
sjåføren må ut av bilen, for eksempel ved motorstopp eller
punktering.
Vesten skal derfor ligge lett
tilgjengelig inne i bilen.

PÅBUDT: Fra i morgen er det påbudt å ha refleksvest i bilen.
FOTO: LISBETH ANDRESEN

Trå til!

I hele februar gir vi deg fri innmelding og en ryggsekk.
i
Verd8,kr 7 9

REFLEKS-GAVE: Alle vestene
har påskriften “Trygt på vei
mot nytt sykehus”. FOTO: AHUS

ADVARSEL: Trening kan føre til alvorlige
helsegevinster og masse overskudd
SATS Lillestrøm 63 80 46 60, SATS Skårer 67 90 66 60,
SATS Strømmen 64 84 68 90, SATS Triaden 67 97 43 00
Tilbudet gjelder 12 mnd medlemskap tom 28.02.07. Adm. gebyr kommer i tillegg. Kan ikke kombineres med andre tilbud, med unntak av bedriftsavtaler.

