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Jeg har den siste tida fulgt 
med på debatten om vertikal 
integrasjon i bokbransjen, 
og synes det er positivt at 
denne viktige saken endelig 
får oppmerksomhet. Som 
leder av ebok.no opplever 
jeg at Norges største forlag, 
Cappelen Damm, bryter 
leveringsplikten og truer 
bokavtalen. 

Bokavtalens formål er å 
legge til rette for å bevare og 
utvikle norsk språk og 
litteratur, og fremme utgivel-
ser og salg. Den skal også 
bidra til innovasjon og 
utvikling i et lite språkmar-
ked og er et premiss for 
virksom konkurranse. Ett av 
virkemidlene i Bokavtalen 
er skaffe- og leveringsplik-
ten som sier at «Enhver 
bokhandel har, etter fore-
spørsel fra kundene, plikt til 
å skaffe de bøker som 
lagerføres av forlagene. 
Forlagene har leveringsplikt 
til bokhandlene». 

Skaffe- og leveringsplik-
ten gjelder for alle formater: 
papirbok, CD, e-bok og 
nedlastbar lydbok. Den 
gjelder også for strømmetje-
nester som for eksempel 
Storytel.no som har Norges 
største forlag, Cappelen 
Damm på eiersiden. 

Et enkelt søk på Storytel.no 
viser at fl ere av de nedlast-
bare lydbøkene fra Cappelen 
Damm ikke er – og aldri har 
vært – tilgjengelig for salg 
eller strømming hos andre 
bokhandlere. Norges største 
forlag produserer altså 
lydbøker og legger dem kun 
inn i den strømmetjenesten 

de selv eier 50 prosent av, 
slik at bokleserne må 
abonnere på Storytel.no om 
de vil ha bøkene utgitt av 
Cappelen Damm som 
nedlastbar lydbok. 

Dette er et klart brudd på 
leveringsplikten. I mer enn 
to år har ebok.no også prøvd 

å få en generell avtale med 
Cappelen Damm om leve-
ring av e-bøker og lydbøker 
for strømming i EBOK 
Pluss, uten hell. Selv etter at 
en tilleggsprotokoll ble lagt 

til Bokavtalen, hvor det 
presiseres at også 
strømmetjenester er 
omfattet av leverings-
plikten, har det ikke 
vært mulig å inngå 
en avtale. 

Rabattnivået Cappelen 
Damm tilbyr er på et helt 
annet nivå enn det de gir sin 

egen 
tjeneste, 
Storytel.no, 
ifølge 
tilgjengelig 
informa-
sjon på 
Forfatterfo-
reningens 

sider. 
Men det som har gjort at 

forhandlingene har strandet, 
er at Cappelen Damm krever 
mange millioner kroner i 
årlig minstebetaling – et 

krav og et prinsipp som 
er et klart brudd på 
Bokavtalen. Det er 
defi nitivt også et 

effektivt virkemiddel for 
å hindre konkurranse. 

Bokavtalen skal legge til 
rette for utgivelser og salg, 
bidra til å fremme litteratu-
ren og komme bokleserne til 
gode. Den er derfor et viktig 
fundament i dagens bokmar-
ked, men dette fundamentet 
svikter når avtalen under-
graves av Norges største 
forlag. 

Er politikerne virkelig 
villig til å la dette forbigå i 
stillhet? 

Lene K. Røren,
leder i ebok.no

lene.roeren@ebok.no

Se også kultur, side 20 og 21

Cappelen truer bokavtalen

NYTES KUN MEDBRAKT: Flere av Cappelen Damms lydbøker kan kun høres på strømmetjenesten 
Storytel, skriver forfatteren. Skal du høre dem på biblioteket, bør du ha med eget abonnement.  
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Norges største forlag 
produserer lydbøker 
og legger dem kun 
inn i den strømme-
tjenesten de selv eier.
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Oslo universitetssykehus 
(OUS) sin Utviklingsplan 
2035 (april 2018) tar for seg 
realiseringen av fremtidens 
sykehusutbygging i Oslo. Her 
skal Rikshospitalet (RH), 
Aker sykehus og Radiumhos-
pitalet bygges ut mens 
Ullevål sykehus skal legges 
ned. 

Utviklingsplanen mangler 
byggegrunnlag, utviklings-
fase og idéfase – og befi nner 
seg langt inne i en diffus 
konseptfase med mange 
utbyggingsalternativer for 
Rikshospitalet. 

Klare basale fakta som 
befolkningsgrunnlag, 
aktivitet, kapasitet, pasient-
senger, arealbehov for 
pasientrom og servicerom, 

økonomi, beredskap og så 
videre, mangler, både i dag og 
i fremtiden.

OUS bygger et sykehus 
som dekker et vilkårlig og 
«tenkt» innbyggertall. Resten 
får greie seg selv. Innbyggere 
i Oslo, som ifølge SSB var 
670.000 i 2017 og blir cirka 
855.000 i 2040, er ikke tatt 
med i planen. Det antas at det 
ikke er «sannsynlig at 
sengebehovet vil reduseres 
nevneverdig» i fremtiden.

OUS sitt ansvarsområde for de 
15 bydelene varierer tilfeldig 
fra år til år. I 2016 var «Oslo 
sykehusområde» 12 av 15 
bydeler mens de resterende, 
Alna, Grorud og Stovner, 
tilhører «Akershus sykehus-
område». 

Pasientene blir kasteballer 
mellom sykehusområdene – 
en ren ansvars fraskrivelse, 
stor pasientbelastning og 
sløsing med pasientpenger.

Etableringen av OUS i 2009 
medførte 15 prosent reduk-
sjon av somatiske pasientsen-
ger og hver tredje pasient-
seng er fjernet siden 1998. 
Utviklingsplanen 2035 
inneholder ikke forventet 
informasjon om sengekapasi-
tet per tusen innbyggere, 
utskrivninger per tusen 
innbyggere, dagbehandling 
per tusen innbyggere eller 
sykehuskostnader per ti 
tusen innbyggere – verken i 
dag eller fremtiden!

Planen beskriver ikke dagens 
sengekapasitet ved OUS, 
Aker, Ullevål, Rikshospitalet 
og Radiumhospitalet. Tidli-
gere hadde de fi re sykehu-
sene minst cirka 2200 soma-
tiske sengeplasser. SSB 
oppgir at OUS har 1662 
senger. I tillegg kommer cirka 
300 senger ved Lovisenberg 
og Diakonhjemmet, til 
sammen cirka 2000 pasient-

senger, altså cirka tre senge-
plasser per tusen Oslo-inn-
bygger.

Av beredskapshensyn skal 
bare 85 prosent av sengekapa-
siteten være belastet – noe 
som reduserer antall aktive 
senger til 1790. 

Radiumhospitalet og en stor 
del av Rikshospitalet og 
Ullevål sykehus er også 
region- og landsdekkende, og 
Lovisenberg og Diakonhjem-
met er private sykehus med 
sengeplasser kjøpt av Helse 
Sør-Øst. 

Dette reduserer sengetallet 
med minst 600 senger. Igjen 
står færre enn 1200 somatiske 
senger, det vil si 1,8 per tusen 
Oslo-innbyggere. Dette er 
betydelig lavere enn lands-
gjennomsnittet på 2,6 per 
tusen i 2016. Hvis Ullevål 
sykehus med 800 somatiske 
senger legges ned som 
bestemt, blir sengetallet 

minimalt i Oslo: 400. Det vil si 
0,6 senger per tusen innbyg-
gere i Oslo by. 

Dagens sengekrise med kort 
liggetid og få pasientsenger 
vil føre til ren nød innen 
Oslo-regionens helsevesen, i 
alle fall når befolkningen 
øker. 

Robotiserte opplegg kan 
sørge for «effektivisering» av 
pasienten og innleggelser kan 
forhindres med reisende 
helseteam og telefonsamtaler. 
Men dårlige pasienter kan 
ikke plasseres i rundt om på 
venterom og i korridorer. De 
trenger fremdeles ei god seng 
å ligge i – og godt stell og 
behandling av fl inke fagfolk 
med ansvar!

Bjørg Marit Andersen, 
professor dr.med., tidligere 

avdelingsoverlege ved OUS-Ulle-
vål, interim-leder for Redd 

Ullevål-aksjonen

bomarand@hotmail.com

Uforsvarlig reduksjon av sengeplasser i Oslo
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Søndag 24. juni kunne 
programleder Fareed 
Zakaria på CNN fortelle at 
Norge har invitert USA til å 
doble antallet amerikanske 
soldater på norsk jord. 

Zakarias tema var den 
økende frykten for Russ-
lands militære opptrapping 
i nordområdene og den 
tilsvarende nervøsiteten i 
grenselandene Norge, 
Sverige og Finland. 

Er det ikke korrekt, som 
regjeringen selv hevder, at 
den har følt seg tvunget til 
å gi etter for et sterkt press 
fra Trump-administrasjo-
nen? 

Er det riktig at Regjerin-
gen motvillig har måttet 
forlenge den første avtalen 
om 330 amerikanske 
soldater i to år på Værnes 
til en styrke på 700 i fem år 
på norsk jord, både på 
Værnes i Trøndelag og på 
Sætermoen i Troms? 

Er dette Fake News eller er 
den norske allmennheten 
ført bak lyset nok en gang? 
Et klart svar er det minste 
vi kan forlange.

Karen B. Helle
Bergen

Karen.Helle@biomed.uib.no.
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