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Den sauDiarabiske journalisten og regime-
kritikeren Jamal khashoggi er forsvunnet og 
ble etter alt å dømme drept da han 2. oktober 
oppsøkte sitt lands konsulat i istanbul for å 
hente et dokument. kjæresten hans ventet 
utenfor, men khashoggi kom aldri ut.

en gruppe tjenestemenn hadde kommet fra 
saudi-arabias hovedstad riyadh til istanbul 
like før khashoggis avtale på konsulatet, og 
de dro igjen etterpå. Det er mulig at planen 
opprinnelig var å kidnappe khashoggi.

De tilreisenDe skal ha bånd til saudi-ara-
bias kronprins Mohammed bin salman. iføl-
ge avisen the new York times mener ameri-
kansk etterretning å ha sterke indisier for at 
kronprinsen er innblandet i det som skjedde.

samme bin salman har de siste årene skaf-
fet seg en bølge av positiv omtale ved å åpne 
for en viss liberalisering av det religiøse dik-
taturet. blant annet får kvinner der nå lov til 
å kjøre bil.

Det sannsynlige drapet på journalisten på en 
annen stats jord har skapt en internasjonal di-
plomatisk krise. blant annet har Frankrikes fi-
nansminister droppet sin planlagte deltagelse 
på en stor økonomikonferanse i saudi-arabia, 
kalt «ørkenens Davos». tysklands utenriksmi-
nister skulle også ha reist dit, men sier nå at 
han utsetter avgjørelsen.

sentrale vestlige politikere tar til orde 
for en full revurdering av forholdet til den re-
gionale stormakten, som i mange år har hatt 
nære bånd til vestlige land.

også norge har vært opptatt av et nært for-
hold til saudi-arabia, blant annet med tanke 
på eksport. i 2015 deltok kronprins haakon i 
kong abdullahs begravelse, noe han fikk sterk 
kritikk for fra blant andre amnesty interna-
tional.

utenriksminister ine eriksen søreide (h) har 
foreløpig nøyd seg med å kreve at saudi-arabia 
bidrar til oppklaring av saken. Det kan være 
fornuftig med noe tilbakeholdenhet, men hvis 
bildet ikke endrer seg, må også norge handle.

logikken i internasjonal politikk er ikke all-
tid så lett å forstå: Det kan synes underlig at 
khashoggi-saken skaper så sterke reaksjoner, 
mens det saudiarabiske regimets langvarige 
undertrykkelse av eget folk samt brutale krig-
føring i nabolandet Jemen ikke gjør det. en Fn-
rapport fastslår at saudi-arabia her er ansvar-
lig for krigsforbrytelser.

saudi-arabia har sluppet unna mye fordi lan-
det er en vestlig alliert og en regional motvekt 
til iran. Dette er såkalt realpolitikk, som kan 
forstås et stykke på vei, men som det også må 
gå klare grenser for.
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Forholdet til Saudi-Arabia 
må revurderes

Den saudiarabiske journalisten Jamal Khashoggi 
kritiserte sitt hjemland, blant annet i artikler han 
skrev for The Washington Post. Det kan ha kostet 
ham livet.
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rune slagstad skrev i januar om maktens arro-
ganse ved oslo universitetssykehus (ous) og jeg 
fulgte opp om uredelighet i argumentasjonen.

Maktarrogansen begrunnet slagstad med 
at man så bort fra det de ansatte sa om risiko 
og unødvendige kostnader, og at to kvalitets-
sikringsrapporter fra våren 2016 var underslått. 
De sa at alternativ 2, som innebar at ullevål ble be-
holdt som stort akuttsykehus med  traumesenter 
og rikshospitalet forble som det er som høy-
spesialisert sykehus, ikke var tilstrekkelig utredet.

Den ene (Wpe-rapporten) har ledelsen brukt til 
å hevde at ullevål ble vurdert og gaustad (alter-
nativ 3) funnet best. Det til tross for at en av kon-
klusjonene var: «ous-styret og byrådet i oslo har 
uttalt seg om foreliggende skisserte alternativer 
og allerede nå anbefalt alternativ 3. anbefalinger 
på nåværende tidspunkt er fattet på et prematurt 
grunnlag og gir uheldige føringer  sammenlignet 
med et ideelt forløp». når økonomidirektøren 
 i hsØ nå gjentar at ullevål er utredet, må det 
kalles  maktarroganse.

Tilbakeholdt fakta
Min begrunnelse for uredelighet er at det har 
vært holdt tilbake fakta av vesentlig betydning. 
eksempler er at da idéfaseprosjektene i juni 2017 
ble lagt frem for vedtak om å gå videre med kon-
septfaseutredning, var samlet pris for de fire 27,3 
milliarder kroner. i økonomisk langtidsplan 2019–
2027 fra mai 2018 var beløpet oppe i 41,3 milliarder, 
hvorav 23,9 på gaustad. styret ble feilinformert.

et annet eksempel er kamuflering av at pla-
nene ikke vil dekke befolkningens behov for 
 lokalsykehus i 2030, og enda mindre i 2040. 
Dersom ullevål legges ned, vil det i 2030 være 
200.000 innbyggere i oslo og akershus som står 
uten lokalsykehus og i 2040 308.000. Fra ous- 
ledelsen svares det at dette skal man ta hånd om 
i fase 2. Men det finnes ikke noe i planen som sier 
hvordan man skal få det til.

Bør utrede utrede Ullevål-alternativet
Men den største unnlatelsessynden er at ullevål- 
alternativet ikke er utredet som det  burde. om 
det ikke blir gjort, står man i fare for å gjøre en 
unødvendig investering på  mellom 20 og 30 
milliarder. Det tallet  begrunnes slik: Droppe 
 gaustad 24 milliarder minus, slippe  erstatning 
for kreft- og isolatsenteret på  ullevål 2 milliarder, 
slippe nytt lokalsykehus for 200.000 personer 
cirka 10 milliarder. sum: 36 milliarder. Fra dette 
trekkes kostnad for nytt klinikkbygg på ullevål 
6–7 milliarder. sparingspotensial er  dermed cirka 
30 milliarder om man ikke tror at befolknings-
veksten vil kreve enda et lokalsykehus, reduseres 
sparepotensialet til 20 mrd.

og når høie 30. september uttaler «oslo nye 
 sykehus må bygges nå. arbeidet kan ikke skyves  
ut av nye utredninger», tar helseministeren 
standpunkt før utredningene er ferdig. når styret 
i hsØ får saken på nytt, må det vurdere både det 
administrasjonen legger frem og motargumen-
tene. Min oppfatning er at det er påvist så mange 
problemer på gaustad at styret bør aktivere sitt 
vedtak fra juni 2017 om ikke å utelukke alternativ 
plassering dersom risikoen på gaustad er for høy. 
tiden er inne til å utrede ullevål-alternativet.
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