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Fylkesrådet fremmer 
flere innsigelser til 
badelandet på Tem-
plarheimen.

Startskuddet for bygging av 
Tromsøs planlagte badeland er 
rett rundt hjørnet. Men nå går 
bølgene høyt om det kommen-
de svømmeanlegget. Fylkesrå-
det slår nemlig alarm om en 
rekke konsekvenser av utbyg-
gingen, og protestene derfra 
kan nå skape trøbbel for bygge-
prosessen.

Lengre reisevei
Stridens kjerne er områderegu-
leringen av Templarheimen. 
Kommunen har sendt denne 
byggeplanen ut på høring, og 
fylkesrådet skal tirsdag vedta 
sitt høringssvar. Innstillingen 
er allerede klar, og her framgår 
det at fylkesrådet ligger an til å 
fremme innsigelse til byggepla-
nen i hele fire punkter.

Mest alvorlig er punktene som 

gjelder trafikk og Tromsømarka.
Fylkesrådet mener badelan-

det vil medføre kraftig trafikk-
vekst, og peker på at kommu-
nen ikke har vurdert hvordan 
dette vil påvirke det øvrige 
transportnettet.

«Problemet med svært store 
besøkstall på denne beliggen-
heten er at en må forvente en 
større andel bilbrukere enn på 
mer sentrale plasseringer. Opti-
mal gangavstand er innenfor 1 
km, og de som bor lengre unna 
vil sannsynligvis velge andre 
reisemiddel. At anlegget er på 
toppen av øya gjør at det blir 
mindre attraktivt å sykle hit», 
heter det i saksframlegget.

Sinker bussen
Fylkesrådet frykter også at den 
økte trafikken til Templarhei-
men vil skape forsinkelser for 
bussene som kjører Dramsvei-
en til og fra de store knute-
punktene i Breivika. 
 De peker også på at økt reise-
vei og mer bilbruk ikke er i tråd 
med målet om en samordnet 
areal- og transportplanlegging.  
 Derfor er de også bekymret 
for at dette kan ødelegge 
Tromsøs muligheter til å få 

statlig tilskudd gjennom en så-
kalt bymiljøavtale.

- Vi har ansvaret for å tilby 
folk gode kollektivordninger. 
Men vår jobb blir vanskeliggjort 
dersom Tromsø kommune vel-
ger dårlige løsninger, under-
streker fylkesråd for plan og 
økonomi, Gerd H. Kristiansen 
(KrF).

Splitter Tromsømarka
Fylkesrådet er også kritisk til at 
byggeplanen båndlegger en del 
av dagens lysløype til mulig 
veitrasé. Denne delen av lys-
løypa forbinder i dag den sørli-
ge og nordlige delen av Trom-
sømarka.

«Dette vil ødelegge dagens 
turtrase, og deler Tromsømar-
ka i to,» fastslår fylkesrådet.

To av de fire punktene i inn-
sigelsen berører dette forhol-
det. Fylkesrådet reagerer nem-
lig på at høringsinstansene 
ikke ble varslet om at denne 
veitraseen ble tatt inn i regule-
ringsområdet.

I tillegg har fylkesrådet innsi-
gelse mot at det ikke er tilrette-
lagt for turvei/lysløype på vest-
siden av idrettsanleggene.

Foruten innsigelsene, har fyl-

kesrådet også en rekke merkna-
der til byggeplanene.

Tror på løsning
Hvilke konsekvenser får så inn-
sigelsen?

Gerd H. Kristiansen sier dia-
logen med kommunen er god.

- Kommunen må vise hvor-
dan de har tenkt å løse disse ut-
fordringene, og i utgangspunk-
tet trenger det ikke være så 
komplisert å finne løsninger, 
uttaler hun.

For eksempel må kommunen 
vurdere trafikkutviklingen ved 
å ha badelandet på Templarhei-
men, og om anlegget hadde lig-
get for eksempel i sentrum.

- Men kan fylkesrådet stanse 
bygging av badeland på Tem-
plarheimen?

- Kommunen har en stor grad 
av selvbestemmelse. Men nå 
spiller vi inn tydelig hva vi me-
ner de må gjøre. Jeg har tro på 
at det skal være mulig å finne 
løsninger.

En reguleringsplan med 
uløste innsigelser vil ikke være 
gyldig.

- Kan man starte byggingen 
uten at innsigelsene er løst?

- Det vil være lite lurt.   

 Byrådet har også tro på at 
innsigelsen vil bli løst. Finans-
byråd Jens Ingvald Olsen 
(Rødt) sier båndlegging av 
veitrasé i lysløypa vil bli tatt ut 
av planen.

- Det er ikke omstridt, sier 
han.

Olsen er imidlertid ikke helt 
enig i at badelandet nødvendig-
vis vil gi så kraftig trafikkvekst.

- Det er begrenset parkering 
på Templarheimen, og det vil 
redusere bilbruken. Templar-
heimen er også sentralt for 
svært mange - også flere skoler 
- og mange vil gå eller sykle.

Olsen tror ikke byggearbeide-
ne vil bli forsinket selv om inn-
sigelsene ikke blir løst med det 
samme.

- Fylkesrådet kan jo gi innsi-
gelsene oppsettende virkning, 
men det tror jeg ikke de vil gjø-
re. Uansett blir det kommu-
nens risiko om man velger å 
starte bygging før de er løst.

Byrådet tar sikte på under-
tegning av kontrakter med en-
treprenør i slutten av april. As-
plan Viak har søkt kommunen 
om å få starte grunnarbeidene 
selv om reguleringsplanen ikke 
er vedtatt ennå.

Fylkesrådet med advarsel: 
FRYKTER TRAFIKK  
OG INNGREP I MARKA

NYE PROTESTER: 
Badelandet på Templar-
heimen vekker bekymring 
hos fylkesrådet. Nå frem-
mer de innsigelse i flere 
punkter til utbyggingen  
 Foto: AsplAn ViAk

inger præsteng 
thuen
inger.thuen 
@nordlys.no

Journalist

   | nyhet |  | 15

Serieåpning 1. divisjon kvinner

IF Fløya – Amazon Grimstad
Søndag 17. april kl. 12.30 på Fløyabanen
Inngang kr 50,- Barn under 16 år gratis

Salg av kioskvarer

Kampsponsor:

Nordlys LØRDAG  16. APRIL 2016

Foreldrene: – Vi ba om 
hjelp, men fikk det 
ikke.

Smertene var uutholdelige. 
Dina hyperventilerte i sykehus-
sengen på rommet. Da hun en-
delig ble undersøkt, fant ikke 
jordmoren noen hjertelyd. Lille  
 Frida var død.
 I dag er det over ett år siden 
marerittet. Over ett år siden 
Frida døde i mors liv, på syke-
huset. Over ett år siden hendel-
sen, der fylkesmannen etterpå 
konkluderte med at sykehuset 
ikke hadde gitt mamma Dina 
forsvarlig helsehjelp.
 De sitter hjemme i stua i 
Tromsø sentrum. På sofaen 
mellom dem ligger lille nyfød-
te Martin og sover. Nå nyter de 
gleden av småbarnslivet. I lø-
pet av det siste året har de opp-
levd enorme kontraster i livet.  
 Fra sorg til glede.
 Lille Martin puster slik ny-
fødte babyer gjør. Brystkassen 
beveger seg hurtig. Bitte små 
hender og føtter. Han har mas-
se svart hår og ble født på Uni-
versitetssykehuset Nord-Norge 
(UNN) 6. april i år. Til stede var 
en jordmor. Fødselen opplev-
des trygg. Martin kom til ver-
den og veide 3670 gram. Leng-
de: 49 centimeter.
 Alt gikk fint.
 Det er over et år siden alt 
gikk galt: Den dagen baby Fri-
da døde fra mamma Dina Mar-
cela Landfald Hanssen (26) og 
pappa Bård Grøttum (32).

Risikopasient
På formiddagen, lørdag 21. fe-

Frida døde på UNN

bruar 2015, får fødeavdelingen 
på UNN i Tromsø en telefon fra 
høygravide Dina. Hun sier hun 
føler at noe er galt. Aktiviteten i 
magen oppleves annerledes 
enn hun er vant til. 
 Dina er bare dager unna uke 
38 i svangerskapet. Hun ber om 
at fødselen settes i gang.
 - Vi fikk beskjed om at de 
ikke hadde kapasitet. At vi 
måtte vente til mandag. Det var 
planlagt at igangsettelse skulle 
vurderes da, forteller Dina.
 Dina var en risikopasient. I 
siste trimester av svangerska-

pet ble det påvist at hun hadde 
leversykdommen svangerskap-
skolestase, en diagnose som 
kan innebære komplikasjoner 
for fosteret ved for høye galle-
syrenivåer.
 Klokka 18 samme dag ringer 
Dina på nytt. Hun har vold-
somme smerter i magen. Hun 
mente noe var fryktelig galt, 
eller så var fødselen i gang.
 De fikk beskjed om å komme 
til sykehuset. Klokka 18.30 blir 
Dina og Bård tatt imot av en jord-
morstudent på fødeavdelingen.
 - Hun spurte om jeg kjente 

aktivitet i magen.
 Det gjorde ikke Dina. Hun 
kjente bare at magen var stein-
hard. Og at smertene var uut-
holdelige.
 Jordmorstudenten lyttet til 
magen. Hun konstaterte at det 
var hjertelyd. Dina hadde en 
centimeter åpning.

- Bedt om å reise hjem
De opplevde sitasjonen på avde-
lingen som svært hektisk.
 - Mens vi var inne på rommet 
med jordmorstudenten, kom en 
jordmor til. Hun sa hun trengte 

rommet. Hun hadde bruk for 
CTG-maskinen til sin pasient. 
Vi følte oss i veien, forteller 
Dina og Bård.
 Det ble ikke gjennomført 
noen CTG-undersøkelse da Dina 
ble undersøkt. CTG (cardiotoko-
grafi) er en elektronisk overvåk-
ning av barnets hjerteslag.   
 Siden Dina var risikopasi-
ent, sier UNNs egne rutiner at 
en slik undersøkelse skulle 
vært utført for å avdekke muli-
ge forandringer i babyens 
puls- og hjerteaktivitet.
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I redegjørelsen i 
saken står det at på 

grunn av høyt aktivi-
tetsnivå i avdelingen, 
hadde jordmoren ikke hatt 
tid til CTG-undersøkelse.
Hun hadde heller ikke fått svar 
fra lege om det var noe spesielt 
som skulle tenkes på, i forbin-
delse med informasjon om for-
høyede leverprøver og forhøy-
et gallesyre.
 Dina og Bård sier de ble an-
befalt  å reise hjem.
 - Jeg hadde så vondt at det 
var utenkelig å reise hjem. Jeg 
følte jeg holdt på å besvime. Da 
fant studenten et ledig rom vi 
fikk oppholde oss i, forteller 
Dina.
 Der ble de overlatt til seg 
selv. Dina lå i sengen og hyper-
ventilerte. Hun hadde vondt. 
Enormt vondt. Dina forteller at 
hun trykket på hjelpeknappen.
 Klokka 23, etter vaktskifte. 
kom en jordmor som egentlig 
skulle gi Dina akupunktur mot 
smertene.
 - Da hun så at Dina lå i sen-
gen og hyperventilerte, gjorde 
hun en CTG-undersøkelse.
 Hun fant ingen hjertelyd.
 - Jeg husker jeg ikke ble 
overrasket. Jeg ble ikke sint. 
Jeg gråt ikke. Jeg hadde allere-
de følt at noe døde inne i meg. 
Jeg tror jeg var i en sjokktil-
stand,  forteller Dina.

Fødte Frida
Tidlig på morgenen søndag 22. 
februar 2015 fødte Dina Frida. 
Hun hadde masse svart hår. 
Bitte små fingre og tær. Hun var 
3152 gram. Lengde: 51 centime-
ter. Brystkassen bevegde seg 
ikke. Babyen var dødfødt.
Dina ønsket keisersnitt. Hun 
ville ikke føde vaginalt. Hun ble 
overtalt av personalet på føde-
avdelingen om å gjennomføre 
fødselen.
 - Jeg var nok i slikt sjokk at 
jeg bare lyttet til fornuften. I 
dag er jeg veldig takknemlig for 
at de overtalte meg til det. Det 
var det beste for kroppen min. 
Ikke minst for seinere svanger-
skap. I det hele tatt ble vi veldig 
godt ivaretatt av fødeavdelin-
gen i etterkant av det som 
skjedde, sier Dina.
 Paret fikk også god oppføl-
ging av sosionom og sykehus-
presten.
 På bordet foran dem i stua 
ligger albumet fullt av bilder av 
Dinas mage mens de ventet. 
Det er også mange bilder av Fri-
da.
 - Det var personalet som 
minnet oss på at vi måtte ta bil-
der. Uten deres råd, hadde vi 
nok ikke gjort det, sier paret.
 De hadde Frida sammen 
med seg på sykehuset helt 
fram til minnestunden i syke-
huskapellet.
 Obduksjonen påviste at Fri-
da døde grunnet en bakteriell 
infeksjon, gruppe B-strepto-
kokker. Sykehuset mener i dag 
at dette var et dødsfall de med 
stor sannsynlighet ikke kunne 
ha hindret.

– Forsvarlighetskravet 
ble brutt
- Jeg tror Frida ville overlevd, 
dersom de hadde undersøkt 
meg med en gang jeg ankom 
sykehuset, mener imidlertid 

– Jeg tror Frida ville overlevd, dersom  
de hadde undersøkt meg med en gang 

Dina.
 I oktober i fjor konkluderte 
Fylkesmannen i Troms med at 
behandlingen Dina fikk, bryter 
med forsvarlighetskravet i spe-
sialisthelsetjenesteloven para-
graf 2-2. Det påpekes at hun 
ikke fikk god nok oppfølging på 
fødeavdelingen og at gjeldende 
retningslinjer ikke ble fulgt. 
«Selv om det er vanskelig å si 
noe om hvorvidt det tragiske 
utfallet av saken da hadde blitt 
et annet, burde det vært gjort 
CTG ved innleggelse av pasien-
ten. Samlet sett er det vår vur-
dering at pasienten ikke fikk 
forsvarlig helsehjelp i tidsrom-
met fra hun ble innlagt på føde-
avdelingen og fram til det ble 
konstatert intrauterin foster-
død.»
 Fylkesmannen mener det 
framgår av saken at bemannin-
gen var for lav til at helseperso-
nell på vakt hadde mulighet til 
å gi pasienten omsorgsfull 
hjelp.
 - Her var det en rutinesvikt, 

samt en feilvurdering som 
skyldtes lav bemanning på fø-
deavdelingen på det tidspunk-
tet, mener Odd Arvid Ryan, pa-
sientombud i Troms, som var 
engasjert i saken i etterkant.
Han viser til at det ikke ble gjort 
en grundig undersøkelse av 
den fødende da hun ankom sy-
kehuset.
 - Hun ble heller ikke lyttet 
godt nok til og ble overlatt til 
seg selv i altfor lang tid, til tross 
for at hun var betraktet som en 
risikofødende.
 - Som jeg i etterkant har på-
pekt overfor UNN; er det viktig 
at man har gode prosedyrer og 
sørger for god nok bemanning 
når det er behov for det, sier 
Ryan til Nordlys.

Tilbake på UNN
- Han ser mer guttete ut enn 
Frida. Hun hadde mindre hode, 
og enda mer hår enn Martin 
har. Men han ligner på henne, 
sier Dina og ser på den lille byl-
ten som sover i sofaen hjemme 

i leiligheten. 
 På den aller første trilletu-
ren med nyfødte Martin, be-
søkte den lille familien store-
søster Fridas grav på Elverhøy 
i Tromsø. På gravsteinen står 
det: Vi elsker deg for alltid, vår 
lille skatt.
 Det har gått over et år siden 
de opplevde marerittet. Men da 
Martin ble født, gikk alt så fint. 
Paret fikk ekstra oppfølging un-
der svangerskapet. De hadde 
en jordmor de kjente under 
fødselen, og en lege. Nå har de 
fått en ny skatt.
 - Vi følte oss trygg hele veien. 
Med Frida var vi sykt uheldig. 
Vi ble nedprioritert. Denne gan-
gen var vi prioritert, forteller 
de.
 - Vi har både opplevd syste-
met når det svikter totalt, og vi 
har opplevd det når det funge-
rer helt optimalt.
 De går ikke rundt og bærer 
på noen nagende bitterhet for 
det som skjedde i februar i fjor.
 - Det viktigste for oss er at 

UNN har tatt lærdom av det.
 - Vi hadde for lite folk på jobb 
den kvelden Dina kom inn. Det 
skjedde ting på vakta som vi 
ikke kunne forutse, sier Ingard 
Nilsen, avdelingsleder ved 
Kvinneklinikken i UNN til 
Nordlys.

Kunne ikke forhindert
Han gir følgende svar på spørs-
mål om hendelsen i februar 
2015:
 – Hvilke vurderinger har 
UNN gjort når det gjelder denne 
hendelsen?
 - Med det vi vet i dag, var 
dette et dødsfall vi med stor 
sannsynlighet ikke kunne ha 
hindret. Når vi vurderer saken 
i ettertid og vet hvordan Dina 
og Bård har opplevd det, ser vi 
at de skulle vært bedre ivare-
tatt den kvelden de kom inn til 
oss.
 – Fylkesmannen i Troms har 
vurdert saken og konkludert 
med at mor ikke fikk forsvarlig 
helsehjelp i denne situasjonen. 
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– Jeg tror Frida ville overlevd, dersom  
de hadde undersøkt meg med en gang 

Hvordan forholder UNN seg til 
det?
 - Vi tar fylkeslegens konklu-
sjon til etterretning, og bekla-
ger at vi ikke klarte å gi Dina og 
hennes mann god nok omsorg 
og støtte. Det er vi lei oss for, 
og vi har stor medfølelse for ta-
pet deres. Vi har gjennom flere 
samtaler med Dina og Bård for-
søkt å utrykke at vi beklager 
den opplevelsen de har hatt.
 – Har UNN iverksatt tiltak i 
etterkant av hendelsen, og så 
fall hvilke?
 - Vi prøver å bli bedre til å se 
individuelle behov og imøte-
komme disse på en god måte. 
Folk er ulik og trenger ulik 
oppfølging og støtte. Det er 
kanskje den viktigste lærdom 
vi har av denne saken.
 – Det blir påpekt at dette 
skjedde på en svært travel kveld 
i helgen, og det hevdes at det var 
for lav bemanning på fødeavde-
lingen. Er UNN enig i en slik 
vurdering, og i så fall; er det 
iverksatt tiltak for å sikre en god 

nok bemanning på avdelingen, 
ikke minst i helger?
 - Vi hadde for lite folk på 
jobb den kvelden Dina kom 
inn. Det skjedde ting på vakta 
som vi ikke kunne forutse. Vi 
klarte dessverre ikke å beman-
ne opp ut fra hva vi hadde å 
gjøre.
| - Vi har muligheter for å be-

manne ekstra på travle vakter 
ved å benytte avdelingsjord-
mødre, seksjonsleder samt 
kalle inn ekstra hjelp. Det har 
vi gitt mer oppmerksomhet et-
ter denne hendelsen. I tillegg 
er legene mer til stede i avde-
lingen når vi ser at det er mye å 
gjøre, sier avdelingsleder In-
gard Nilsen til Nordlys.

FRA SORG 
TIL GLEDE: - Vi 
har både opplevd 
systemet når det 
svikter totalt, og vi 
har opplevd det når 
det fungerer helt 
optimalt, forteller 
Dina og Bård, her 
med nyfødte Martin.
 Foto: Bengt nielsen

BEGRAVELSEN: Lille Frida 
døde på UNN i februar i fjor, og ble 
begravet på gravlunden på Elver-
høy. Foto: Privat
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