
11NYHETTorsdag 20. desember 2012   Gudbrandsdølen Dagningen

Kvinneklinikken  er svært nær
Lillehammer får vaktordningene – men for eløpig ikke klinikknavnet

NESTEN KVINNEKLINIKK: Sykehuset i Lillehammer er nær ved å oppfylles       kravene til kvinneklinikk, men uten å få navnet                                                                                     Foto: Silje Rindal

Vedtar «flyttesjau» i psy  kiatrien

PSYKIATRI: Rundt 40 døgnplasser legges ned. 
  Illustrasjonsfoto: Kari utgaard

LILLEHAMMER: Tenk deg 
veldig godt om før du gir bort 
dyr i julegave, oppfordrer 
Mattilsynet.
Kjæledyr kan leve i mange år, og er 
et stort ansvar som krever tid og 
ressurser, påpeker Solfrid Åmdal i 
Mattilsynet. 

– Det er viktig å tenke gjennom 
hva det vil innebære av ansvar og 
oppfølging FØR man anskaffer et 

dyr, er hennes oppfordring.
Kjæledyr betyr utgifter både til 

mat og kanskje veterinær. En må 
også tenke gjennom hvem som skal 
passe dyret i ferien.

Mange barn ønsker seg dyr. 
Mattilsynets råd er uansett at en 
voksen person må være hovedan-
svarlig for dyret. Ifølge dyrevernlo-
ven kan ikke barn under 16 år ha et 
selvstendig ansvar for dyr. 

– Dyr er ikke julegaver

HJERTEKNUSER: Mange barn ønsker seg dyr. Men det er kanskje 
ingen lur julegave.  Arkivfoto: Asmund Hanslien

LILLEHAMMER: Oppland har 
hatt 11 rektorer og utdannings-
ministeren fra Bosnia-Hercego-
vina på besøk.
Delegasjonen besøkte blant annet 
Nansenskolen på Lillehammer. 
Besøket er en del av et treårig 
samarbeidsprosjekt i regi av 
Utenriksdepartementet.

Ministerbesøk

i dag, er 16 millioner kroner. I tillegg til 
dette skulle det i utgangspunktet spares 
inn ytterligere 150–160 millioner innen-
for psykisk helsevern fram til 2017. Men 
disse omstillingene er nå utsatt og skal 
vurderes på nytt. Begrunnelsen er at de 
omstillingene som styret vedtar i dag er 
så store at det trengs tid for å gjennom-
føre dem uten at det samtidig må plan-
legges nye omfattende tiltak.

Virksomheter i Hedmark og 
Oppland skiller seg positivt 
ut når det gjelder arbeids-
miljø. 
OSLO: En omfattende undersø-
kelse blant 1600 mellomledere i 
Norge, viser at arbeidsplasser i 
Hedmark og Oppland er de med 
best psykisk og fysisk arbeidsmiljø. 

Flere enn sju av ti mellomledere 
fra Innlandet oppgir at det psykiske 
og følelsesmessige arbeidsmiljøet 
er sunt på deres arbeidsplass. På 
landsbasis svarer 67 prosent det 
samme. På spørsmål om de føler 
seg fysisk sikre på jobb, svarer 91 
prosent positivt, noe som igjen er 
to prosent høyere enn landssnittet. 

Dette skriver Pressenytt om 
undersøkelsen som er gjennomført 
av Great Place to Work blant med-
lemmene til organisasjonen 
Lederne. Undersøkelsen er gjen-
nomført for tredje år på rad, og 
dekker ulike bransjer.

Forbundsleder Jan Olav Brekke 
er klar i sin tale om et godt arbeids-
miljø på jobben.  

  – Alle undersøkelser viser at 
også det psykiske arbeidsmiljøet 
spiller en stor rolle for å holde syke-
fraværet nede og for at folk skal 
prestere på topp, sier Brekke. Han 
sier videre at det psykiske arbeids-
miljøet likevel kan være svært 
utfordrende for norske ledere å 
holde orden på, mye fordi proble-

Innlandet best 
på arbeidsmiljø

LEDERNE: Jan Olav Brekke, 
forbundsleder.

mene ikke alltid er like synlige.
Direktør i Great Place to Work 

Norge, Jannik Krohn Falck, er 
enig.

– I årets undersøkelse svarer to 
prosent flere at det psykiske 
arbeidsmiljøet er bra. Sammenlik-
net med andre land har vi et lavt 
sykefravær i Norge. Vi vet at en del 
av sykefraværet kan relateres 
direkte til lederskap og relasjon til 
nærmeste leder. Resultatene kan 
derfor indikere at norske ledere 
gjør en ekstra innsats, og lykkes, 
sier han.  
  

OSLO:  Konstituert Vågå-ord-
førar Iselin Jonassen (Ap) seier 
det er viktig for bygda å ta 
tilbake det positive i bygdenam-
net etter overgrepssaka mot 
tidlegare ordførar Rune Øygard.

Måndag vart Øygard (53) dømt for 
overgrep mot ei mindreårig jente 
frå nabokommunen Skjåk. Han 
anka dommen på staden. No håpar 
den konstituerte ordføraren at det 
vil bli mogleg å gjenreise det 
positive omdømmet til den vesle 
bygda i Gudbrandsdalen.

– Vi ønskjer ikkje at Vågå-nam-
net framleis skal bli knytt til denne 
saka, men at det er privatpersonen 
Rune Øygard dette dreier seg om, 
seier Jonassen.

Under eit seminar for journalis-

tar i kjølvatnet av Øygard-saka 
onsdag, sa Jonassen at heile 
etterforskinga og rettsprosessen 
var ei påkjenning for lokalsamfun-
net. Dei elles opne bebuarane i 
bygda vart meir tilbakehaldne etter 
kvart som riksmedia inntok bygda. I 
mangel av vaksne kjelder opplevde 
fleire ungdommar på veg frå skulen 
å bli kontakta av journalistar.

– Folk våga seg etter kvart ikkje 
ut i sentrum når det var journalis-
tar der. Det merka blant anna det 
lokale næringslivet, fortel Jonassen.
Same dag som dommen på fire års 
fengsel fall, sende Rune Øygard 
søknad til kommunestyret om 
avskjed frå ordførarvervet. Dagen 
etter vart søknaden samrøystes 
vedteken av kommunestyret. 
(©NPK)

Vil ta tilbake Vågå-namnet


