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• Leder

Slår et slag 
for det lokale
Det er ingen ting som å oppleve at saker  
vi tar opp i Eikerbladet fører til hand-
ling eller en forandring.

For å si det litt folkelig er  det jo en del 
av pressens samfunnsoppdrag nettopp  
å sette søkelys på alt som ikke er slik det 
burde, og å holde et våkent øye med det 
styrende maktapparatet.

Selv om det vi nå kan slå oss på brys-
tet for er en bagatell i den store sam-
menghengen, er det likevel en viktig 
sak for mange.

Det at den største lokale dagligvare-
butikken  i distriktet, Coop Obs på 
Buskerud Storsenter ikke kunne levere 
brød fra vår lokale bakerbedrift 
Brødrene Klausen syntes både vi og en 
rekke kunder var dumt.

Uten å overdrive tekstreklamen er 
det en kjennsgjer-
ning at svært 
mange eikværin-
ger - og faktisk 
mange andre 
rundt om i dis-
triktet - har  
Klausens grisla 
kneip som sitt 
favorittbrød.

Etter at 
Eikerbladet tok  
opp saken om 
kundene som sav-
net Klausen-brød 
på Obs, ble saken 
ordnet raskt og effektivt.

I fredagens Eikerblad kunne  salgsjef 
Geir Martinsen hos Coop Obs på 
Buskerud Storsenter, gledesstrålende 
fortelle at de nå hadde det etterleng-
tede brødet i sine butikkhyller.

Vi vet at det er mange eikværinger 
som nå slipper å gå innom to butikker 
når de skal gjøre sine daglige innkjøp.

Samtidig som vi kan fremme det 
lokale næringsliv.

Det betyr kanskje ikke all verden rent 
økonomisk for Klausen, men omdøm-
memesseg er det jo viktig at de finnes 
lett tilgjengelig i  sitt nærområde.

Når vi først er inne på de handlende 
er det en ting mange av oss irriterer oss 
over og gjerne vil ha slutt på.

Nemlig det at stadig flere ser ut til å 
bruke sine handlevogner som søple-
kasse etter endt innkjøpsrunde.

Er vi blitt så late, usolidariske, bort-
skjemte, ansvarsløse, hensynsløse, og 
har så slett oppførsel at vi synes det er 
helt greit å lempe driten vår over på 
andre.

Det er tydeligvis mange som uten 
skjemsel gjør nettop det.

Dett er en uvane man burde forsøke 
å legge av seg så fort som mulig.

Det er et ordtak som heter som man 
reder ligger man, og ingen ønsker vel å 
være søppeltømmere på sin handle-
runde.

Må rydde opp: Vi mener dagens avtaler mellom offentlig og privat helsevesen, som 
skal sikre pasientene raskere behandling, er utilstrekkelige, og alt for dårlig kjent 
blant både sykehus og pasienter, sier Erik Grefberg, daglig leder Teres Medical 
Norge

Ber Høie om å rydde opp
• Kommentar

 I sin årlige sykehustale i for-
rige uke advarte helse- og 
omsorgsminister Bent H. Høie 
mot at dagens skattefinansi-
erte helsetjeneste vil falle fra 
som følge av at stadig flere 
velger å kjøpe seg fri fra 
offentlige helsekøer, eksem-
pelvis gjennom private helse-
forsikringer som gir rask 
behandling hos private helse-
aktører. 

Erik Grefberg
Daglig leder Teres Medical Norge

Lange ventetider på sykehusene får mye av 
skylden, noe som ifølge Høie skyldes effek-
tivitets- og kapasitetsproblemer.

 Norges største sammenslutning av pri-
vate sykehus og kirurgiske klinikker, 
Teres, er en av tjenesteleverandørene som 
har avtale med det offentlige om å ta deler 
av helsekøene. 

Vi mener dagens avtaler mellom offent-
lig og privat helsevesen, som skal sikre 
pasientene raskere behandling, er util-
strekkelige, og alt for dårlig kjent blant 
både sykehus og pasienter. Vi mener videre 
at helseministeren nå må rydde opp i avta-
lene, slik at de får den virkningen de var 
tiltenkt. 

Vi ble eksempelvis gjort oppmerksomme 
på en av de mest sentrale ordningene like 
før jul, nærmest ved en tilfeldighet. Dette 
gjelder den såkalte Avropsordningen, som 
trådte i kraft allerede 1. januar i fjor, og 
skulle gjøre det mulig for sykehusene å på 
en rask og ubyråkratisk måte be private 
aktører hjelpe seg ta unna køene på ulike 
inngrep innen eksempelvis ortopedi (ben-
kirurgi).  Da vi etter å ha blitt gjort kjent 

med ordningen, forsøkte å følge opp over-
for sykehusene i Helse Sør-øst’s område, 
viste det seg at ingen av sykehusene heller 
kjente til den. 

 Det er jo veldig beklagelig for pasien-
tene som må stå flere måneder og kanskje 
til og med helt opp mot et år i kø, når man 
vet at de kunne kommet inn til operasjon 
hos oss over natten. Meningen med ord-
ningen var at sykehusene selv skulle sørge 
for at pasientene ble henvist videre når de 
opplevde lange ventetider, men det har 
åpenbart ikke fungert så lenge pasientene 
og sykehusene har så dårlig kjennskap til 
ordningen. 

For å undersøke situasjonen nærmere, ba 
vi  Norges største markedsanalyseinsti-
tutt, Ipsos MMI, om å gjennomføre to 
landsrepresentative undersøkelser; I den 
første spurte de om respondentene kjente 

til «Raskere tilbake»-ordningen som kan 
gi dem behandling innen bare 7-10 dager, 
ved at de får komme inn til private aktører 
i stedet for å stå i kø på de offentlige syke-
husene. 49 prosent svarte nei. 

I den andre undersøkelsen spurte vi 
igjen et landsrepresentativt utvalg, denne 
gangen litt mer generelt: Har du blitt gjort 
kjent med at det eksisterer avtaler mellom 
det offentlige helsevesen og private klinik-
ker/sykehus, som gjør at du i mange tilfel-
ler kan komme raskere inn til konsultasjon 
og behandling? Her svarte 25 prosent nei. 

Helse Sør-øst bekrefter i et skriv sendt til 
sykehusene og de private aktørene før jul, 
at avropsordningen har vært en skuffelse, 
og ikke har gitt den effekten som var ven-
tet.

 

• Leserbrev

Folkets røst i      
kommunereformen
Heidi Greni
Senterpartiets kommunalpolitiske talsperson.

Kommunalminister Jan Tore Sanner 
mener det er en dårlig ide å spørre innbyg-
gerne til råds i spørsmålet om kommune-
sammenslåing. Han har fått følge av kom-
munalkomiteens leder på Stortinget, 
Helge Andre Njåstad fra Fremskrit-tspar-
tiet. Njåstad mener i følge flere presseopp-
slag at det er for komplisert for folk flest å 
ta stilling til om egen kommune bør opp-
rettholdes eller slås sammen med nabo-
kommunene. Både Sanner og Njåstad avvi-
ser Senterpartiets syn om at folkets røst 
bør høres før kommunestyrene fatter ende-
lig vedtak om kommunesammenslåing 
eller ikke.  Sammenslåing av kommuner 
har betydning langt ut over en valgperi-
ode. Få, om noen andre saker, er bedre 
egnet for folkeavstemming enn spørsmål 
om kommunesammenslåing, mener vi.

Innbyggerne er enig med Senterpartiet. 
I en undersøkelse utført av målingsinsti-
tuttet Sentio, sier 64 prosent av de spurte 
at kommunesammenslåinger bør avgjøres 
med folkeavstemming. Da Stortinget sist 
gjennomførte en bred debatt om endringer 
i kommunestrukturen, sa flertallet, hvor 
også Høyre var med, at en mente lokale fol-
keavstemninger bør avholdes som et ledd 
i den lokale avgjørelsesprosessen om kom-
munesammenslåing. Dette var i 1996 ved 
behandlingen av en stortingsmelding om 

kommune- og fylkesinndeling.  
Fremskrittspartiets program har tyde-

lige programformuleringer om bruk av 
folkeavstemming når store og viktige sam-
funnsmessige saker skal avgjøres. Den 
programformuleringen brukte partiet til 
å presse fram en lokal folkeavstemming i 
Oslo om byen skulle søke om OL. Folket må 
altså spørres om de vil være vertskap for et 
arrangement over to uker, men bør fratas 
muligheten til å bli hørt om framtidig sty-
ring av eget lokalsamfunn – om vi forstår 
Helge Andre Njåstad rett.

Heldigvis er det ikke kommunalminis-
teren eller kommunalkomiteens leder som 
bestemmer om kommunene skal gjen-
nomføre folkeavstemming om kommune-
sammenslåing. Det er det kommunestyret 
som avgjør.  Min oppfordring til kommu-
nestyrene rundt om i landet er å lytte til 
folkemeningen, ikke til regjeringspartie-
nes talspersoner. Ingen kommunesam-
menslåing uten at folkets røst er hørt gjen-
nom lokale folkeavstem minger, mener jeg 
og Senterpartiet. 

Pelsdyralslaget 
bløffer om løsdrift
Hilde Valbjørn Hagelin
Samfunnsviter og prosjektleder

Pelsdyralslagets talsperson Guri Worm-
dahl gir i flere aviser uttrykk for at løsdrift 
kan være aktuelt på norske pelsfarmer og 
ønsker mer forskning. Dette sier hun etter 
kritikk fra Pelsdyrutvalget - men jeg tipper 

at hun bløffer. Mat-
tilsynets råd om 
løsdrift for rev og 
mink ble avvist av 
Pe l s dy r a l sl a g e t 
under utarbeidelse 
av dagens Forskrift 
om hold av pelsdyr. 
Lønnsomhet var 
b e g r u n n e l s e n . 
Norsk pels selges 
på verdensmarke-
det, og for å kunne 
konkurrere med 
bl.a. pels fra lavkostlandet Kina, bør ikke 
produksjonskostnadene være for høye.

Wormdahl beskylder meg for å kjempe 
mot kunnskap når jeg spør hvorfor man 
skal forske på løsdrift for rev og mink hvis 
løsdrift uansett ikke er aktuell. La oss se 
på kartet. I dag er det mange tusener rev 
og mink på en pelsfarm. Innfører man løs-
drift, trenger man store områder rundt 
farmen der mink og rev kan springe rundt. 
Har man areal til det, og hvor mye matjord 
legger man da beslag på? Halvparten av 
norske pelsfarmer ligger dessuten i ganske 
sentrale strøk. Slipper man dyrene løs, må 
man inngjerde store områder - ellers stik-
ker mink og rev av, de er ikke kyr. Hvor 
realistisk er dette og hvor mye kommer det 
til å koste? Og hvor mye koster arbeidskraft 
som kommer til å passe løsgående aktive 
rovdyr?

Veterinærfagmiljøer både i Norge og 
internasjonalt har i mange år kritisert opp-
drett av rev og mink i bur. Hvorfor har ikke 
Pelsdyralslaget brydd seg om kunnskap 
før?

Hilde Valbjørn 
Hagelin

Etter at Eiker-
bladet tok  

opp saken om 
kundene som 
savnet Klau-
sen-brød på 

Obs, ble 
saken ordnet 

raskt og 
effektivt.
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Hedret:Gledesspreder Jorunn Frøydis Garvik, her flankert av ordfører Ann Sire Fjerdingstad og leder i Aktiv Eiker, Anne Merete Bjørne-
rud.

Tren mens du kan!
Frisklivssentralen: Jorunn Frøydis Garvik ble hedret for sin innsats for andre

I sitt rette element: Jorunn Frøydis Garvik i trivelig passiar med 
aktivitetsleder Rolf Elsnes, ordfører Ann Sire Fjerdingstad og de 
ansatte i Aktiv Eiker.

Jorunn Frøydis Garvik 
har vært fast inventar 
på Frisklivssentralen 
Aktiv Eiker i ti år. Hun 
vet hva hun snakker 
om. 

Rill M. Rytter Fjøren
Tekst og foto

Det er torsdag formiddag og nes-
ten fullt i lokalene til Aktiv Eiker. 
Jorunn Garvik skal settes pris på. 
Ti år som bruker og aktivitetsle-
der skal feires. Presis kl. 11.00 
ankommer ordfører Ann Sire 
Fjerdingstad. Hun blir tatt vel 
imot og presentert for Jorunn. 

-Du begynte som bruker og 
endte som gledesspreder, sier 
ordføreren. 

-Du er beviset på at teorien vir-
ker, at det Aktiv Eiker gjør funge-
rer. 

Leder i Aktiv Eiker, Anne 
Merete Bjørnerud, nikker. 

-Det er genialt å ha med men-
nesker som Jorunn. Hun har erfa-
ring, hun har kjent plagene på 
kroppen selv og VET at trening 
virker, sier hun.

Enestående
Jorunn roser de ansatte på Aktiv 
Eiker.

 -De er enestående. De ringer 
meg stadig vekk for å høre hvor-
dan jeg har det. De vet hvilke 
knapper de skal trykke på for å få 
meg i gang. De vil at jeg skal 
komme hit, også når jeg ikke 
føler meg i form, sier Jorunn.

-Jeg var skikkelig nervøs første 
gang jeg kom hit, men jeg ble tatt 
imot med åpne armer. Her er det 
en avslappet stemning og mye 
latter og kos. Det føles som de alle 
er en del av familien min, legger 
hun til.

Jorunn trener på Frisklivs-
sentralen to ganger i uka. Etter to 
år som bruker kom dagen da 
fysioterapeuten på gruppa måtte 
i et møte og Jorunn ble bedt om å 
ta over. Siden har hun vært en av 
fire aktivitetsledere. Jorunn fikk 
den raskeste av gruppene. 

-Jeg hadde den seine gruppa en 
gang, smiler hun. 

-Men det ga meg ikke noe. Da 
fikk jeg jo ikke trent selv! legger 
hun til.

Gruppa går raskt, stopper opp 

innimellom og gjør øvelser og de 
trener intervall i bakke. Jorunn 
pusher dem og det er ingen kjære 
mor. 

 -Det hjelper meg at jeg kan 
hjelpe andre, sier hun. 

-Dette er en sammensveiset 
gjeng, de muntrer meg opp! Når 
vi trener tenker jeg ikke på syk-
dom. Jeg har vært ryggoperert 
selv og vet hvor godt trening hjel-
per. Smerteterskelen heves når du 
trener.  Blir du syk er det veldig 
viktig å være i god form. Da takler 
du sykdommen bedre. Jeg har 
vært heldig, jeg har ikke hatt 
noen smerter, forteller Jorunn.

Tøff tid
Jorunn har fått mer enn sin del av 
plager og sykdom. Først fikk hun 
leddgikt, så ble ryggen kranglete 
og hun måtte gjennom flere 
ryggoperasjoner. Og i 2008 fikk 
hun kreft. Hun kom seg etter 
behandlingen, men fikk tilbake-
fall i 2014, og har i høst vært gjen-
nom enda en cellegiftkur. Til 
tross for det har hun møtt på 
frisklivstrening.

-Det er viktig å ha noe å gå til. 
Å ikke bli sittende i sofaen, fort-
setter hun.

Jorunn har ymse erfaringer 
med helsevesenet.

-Det er så mye venting, sier 
hun.

-En gang ventet jeg i fire måne-
der på behandling. Jeg var så 
frustrert, legger hun til.

Men Jorunn er ikke typen som 
gir opp. Hun brukte ventetiden 
godt. I stedet for å klage brukte 
hun tiden til noe konkret. 

-Jeg broderte ferdig en tele-
marksbunad på de fire måne-
dene. Den solgte jeg etterpå. Det 
lå mye frustrasjon i den bunaden! 
forteller Jorunn.

Gledesspreder
Jorunn har gått på flere mest-
ringskurs i regi av Kreft-forenin-
gen. Hun har også bidratt som 
brukerrepresentant på mest-
ringskurs sammen med kreftko-
ordinatorene i Øvre og Nedre 
Eiker. Ordfører Ann Sire Fjer-
dingstad er imponert. 

-Du har vært her for andre, 

uansett hvordan du har hatt det 
selv. Du gir noe tilbake, det er 
ingen selvfølge i dag. Vi setter 
utrolig stor pris på det du gjør, 
sier Fjerdingstad. 

Den beskjedne gledessprede-
ren blir rørt da hun får overrakt 
nydelige blomster og en liten gave 

av ordføreren. Og en god klem. 
Det er så vel fortjent. 

Gledesspreder:Jorunn Frøydis 
Garvik. Positiv gledesspreder i 
Aktiv Eiker.


