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Ber sykehus redegjøre etter dødsfall
Helseminister Jonas Gahr Støre (bildet, Ap)
har bedt Oslo universitetssykehus om en
redegjørelse om forholdene rundt de uventede dødsfallene ved sykehusets hjerteklinikk
i oktober. – Helse- og omsorgsdepartementet
ønsker en orientering om saken, og om
hvordan den håndteres videre både i forhold
til de aktuelle pasientenes pårørende, tilsynsmyndigheter, og i forhold til de organisasjonsmessige sidene som berøres i denne
sakens anledning, skriver avdelingsdirektør
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Overgrepssiktet
forsøkte å rømme

Kai Rune Furberg i Helse- og omsorgsdepartementet i en e-post til konstituert administrerende direktør Peder Olsen i Helse Sør-Øst.
de aktuelle hendelsene gjelder to pasienter
som ble overført fra ullevål sykehus til Rikshospitalet i oktober. Begge pasientene døde
etter operasjon på Rikshospitalet. Oslo
universitetssykehus varslet selv politiet og ba
om rettsmedisinsk obduksjon av de døde.
Støre vil ha redegjørelsen om dødsfallene
innen onsdag.
(nTB)

En overgrepssiktet 47-årig mann fra Telemark
er siktet for å ha forsøkt å rømme i et fengselsopprør i gambia. 47-åringen har sittet i fengselet siden desember 2010, da han ble
pågrepet og siktet for seksuelt misbruk av
barn i gambia, skriver Varden. Telemarkingen
er blitt dømt for overgrep en rekke ganger i
norge, blant annet for over 100 overgrep mot
sin egen sønn.
(nTB)

O-medlemmer
– Vi har ikke en avtale med
noen om dette. Vi hører også
disse ryktene, men dette er det
kongressen som bestemmer,
sier Davidsen. På spørsmål om
de venter å beholde sine to
plasser i LO-ledelsen svarer
han slik:
– Vi venter i hvert fall å
opprettholde den representasjonen vi har i dag, men i stor
grad vil det som sagt være
valgkomiteens jobb å finne en
bred løsning.

støtte Fra sine egne

Davidsen er ikke den
eneste
forbundslederen som varsler

kamp om ledervervet. NTLleder John Leirvaag ønsker
«sin» kandidat til topps i LO.
– Jeg kjenner Tor-Arne
både fra jobbingen i forbundet,
og fra det han har gjort i LO.
Jeg opplever at han har den
bredden som trengs for å bli en
LO-leder for alle, sier Leirvaag til Dagsavisen.
I likhet med Davidsen
avviser Leirvaag å kommentere eventuelle politiske motsetninger mellom de to nestlederne.
– Jeg har ikke oppfattet at
de har uttalt en sterk uenighet
i noen saker, sier han.
espen.lokeland-stai@dagsavisen.no

gerd kristiansen (57)
n utdannet hjelpepleier. Har jobbet ved
universitetssykehuset i Tromsø.
n Kom til Folkets Hus fra Fagforbundet. Ble
valgt inn i ledelsen i Fagforbundet da det
ble stiftet i 2003, og gikk inn i forbundets
ledelse. Var nestleder i Fagforbundet fra
2005 til 2009. Kom fra norsk Helse- og
Sosialforbund.
nHar siden LO-kongressen i 2009 vært en
av to nestledere i LO.
Kilde: LO, Frifagbevegelse

Ute: Truls Wickholm (Ap).
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Beinhard maktkamp
nominasjonsstrid:
Oslo Ap skviser ut sin
eneste stortingskandidat
med rot i fagbevegelsen.
Det gjør LO-topp Mari
Sanden forbannet.
n IngEBORg H. AmundSEn
Det er trangt i toppen i Oslo
Arbeiderparti. Inntil i går foregikk det en bitter strid om hvem
i partiet som skulle få sjansen.
Torsdag skulle egentlig kandidatlista til stortingsplassene
ha vært klar, men noen fikk kalde
føtter. I går møttes nominasjonskomiteen på ny. Stridsspørsmålet var hvem som skulle få
sjuendeplassen på Ap-lista:
Truls Wickholm eller Håkon
Haugli? Begge har siden 2009
vikariert på tinget for Jens Stoltenberg og Jonas Gahr Støre.

Forbannet Fagbevegelse

Fagbevegelsen er ikke i tvil om
hvem de foretrekker:
– Det er en skandale hvis
kandidater med bakgrunn i fagbevegelsen ikke er synlige høyt
på en liste for Oslo Ap. Derfor er
Truls Wickholm kjempeviktig
også i neste periode. Jeg håper at
representantskapet ser alvoret
som nominasjonskomiteen åpenbart ikke er i stand til, sier Mari

slik ble oslo
ap-lista:
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Alfheim er ikke den eneste
som nevnes til en posisjon som
nestleder. I tillegg til Flåthen
er Ellen Stensrud fra Fellesforbundet på vei ut av LOledelsen. Det ryktes at Fagforbundet og Fellesforbundet har
inngått en avtale der Kristiansen blir leder og forbundssekretær
Hans-Christian
Gabrielsen i Fellesforbundet
kommer inn som nestleder.
Det avvises av Fellesforbundets leder Arve Bakke. Og av
Davidsen.

n 1) Jens Stoltenberg
n 2) Hadia Tajik
n 3) Jonas gahr Støre
n 4) marianne marthinsen
n 5) Jan Bøhler
n 6) Karin Yrvin
n 7) Håkon Haugli, dissens Truls
Wickholm (sju mot to stemmer)
n 8) Prableen Kaur
n 9) Vegard grøslie Wennesland

Sanden, leder i Fagforbundet i
Oslo.
Men i går ble Wickholm
skviset ut av Ap-lista. Haugli slo
ham sju-to.
– Jeg blir både forbannet og
skuffet over at samarbeidet med
fagbevegelsen bare er ord uten
innhold. Det ser ut til at det er en
elitepreget liste. Partisekretær
Raymond Johansen har nettopp
uttalt at partiet trenger fagbevegelsen for å vinne neste valg. Det
er jeg enig i, bare synd at det ikke
vises, sier Sanden.

bekymret

Rina Mariann Hansen i nominasjonskomiteen var én av to som
stemte for Wickholms kandidatur. Hun er bekymret for partiets forhold til fagbevegelsen.
– Oslo Ap har en lang tradisjon for en sterk faglig kandidat
på lista. Vi kan ikke med fornyelsens navn fjerne alle som har
faglig bakgrunn. Det murres
veldig i fagbevegelsen i Oslo nå,
sier hun.
Hansen mener at det ikke er
noen slagplan å gå til valg for
tredje gang med en liste der alle
topplasseringene er gitt til
Ap-ere med akademisk bakgrunn.
– Stortingslista må gjenspeile befolkningen, og derfor
trenger vi en kandidat med fagutdanning. Det er langt mellom
det som sies i festtaler om fagligpolitisk samarbeid og det som
gjøres i Oslo nå, sier hun.
Dette er nok en stridsøks i
nominasjonsbråket. Oslo AUF
har krevd minst to fra «Utøyagenerasjonen» på lista – noe de
fikk i går gjennom Prableen Kaur
og Vegard Wennesland på
åttende- og niendeplass. På den
andre enden av aldersskalaen ble
Marit Nybakk (65) vraket fra
andreplassen etter 26 år på Stortinget
ingeborg.huse.amundsen@dagsavisen.no

