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Fulgte ikke opp svulst-funn
Pasientsikkerhetsutvalget (PSU) ved
Sykehuset Østfold anser det som en
alvorlig svikt da funn av svulst på CT
bilde av pasient ikke ble fulgt opp.
Kristine Brandsdal Barane
kristine.barane@moss-avis.no

SVULST: En pasient var på CT-undersøkelse ved Sykehuset Østfold. I
røntgenbeskrivelsen ble det beskervet et bifunn, en svulst. Det ble ikke
foto: Terje Holm
fulgt opp før flere måneder senere.

En pasient var inne til CT-undersøkelse på sykehuset. I røntgenbeskrivelsen etterpå ble det
beskrevet et bifunn, en svulst.
Funnet ble ikke fulgt opp, heter det i en såkalt
3-3-melding (avviksmelding).

Det var under et opphold ved sykehuset flere
måneder senere at det ble tatt nye CT-bilder
som påviste svulst. Svulsten hadde da vokst siden første bilde ble tatt.
Årsaken til hendelsen vites ikke, men bifunnet ble ikke fulgt opp av henvisende lege, skriver sykehuset.
PSU påpeker at det er henvisende lege sitt ansvar å sørge for at eventuelle bifunn blir fulgt
opp, for eksempel ved å henvise pasient til relevant avdeling for oppfølging.

VARMT: Plaststolene i sola foran scenen sto tomme. Publikum søkte
seg til skyggen.

VARMEREKORD: Det ble den varmeste bygdedagen i Rygges
historie og de besøkende trakk inn i skyggen for å holde ut.

MUSIKK: RyggeMusikken marsjerte inn på Bygdetunet i Rygge. 
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Varmeste bygdedag i Rygges historie

Skyggen ble redningen
Med 28 grader og sol
ble gårsdagens
bygdedag i Rygge den
varmeste i historien.
Mette Eriksen

mette.eriksen@moss-avis.no

Hans Jørn Rønningen og resten
av Rygge Mannskor stilte opp i
kortermede, hvite skjorter, i
stedet for de tradisjonsrike,
grønne jakkene sine.
– Værmessig står årets bygdedag i sterk kontrast til fjorårets.

Da var det 4 grader og striregn,
sa Rønningen til de mange
frammøtte gjestene.
Ordfører Inger-Lise Skartlien
åpnet Bygdedagen fra scenen
og ønsket velkommen.
Det var som vanlig knyttet
stor spenning til kåringen av
årets Bygdebarn i Rygge.
– Årets bygdebarn er ei lita
jente. Hun ble født fredag 1.
juni og har ikke fått noe navn
ennå. Foreldrene hennes heter
Martine Firing og Steffen Jensen, røpet ordfører Skartlien.
Tidligere år har bygdebarnet

fått en barnevogn i gave. Men i
år har Rygge kommune endret
på denne tradisjonen.
– De fleste foreldre i Rygge
har kjøpt inn vogn til barnet allerede før fødselen. Derfor velger vi i år å gi en gavesjekk, slik
at foreldrene kan kjøpe det de
måtte ønske til barnet sitt, la
ordfører Skartlien til.

Bygdebarnet
Bygdebarnet og hennes foreldre var ikke til stede under Bygdedagen. Rygge kommune vil
sørge for overrekkelse av gave-

sjekken ved en senere anledning.
Den yngste gjesten på Bygdedagen 2018 var Andreas på seks
måneder. Han lå i vogn. Foreldrene Karen Sofie og Marius Vedal, hadde omsorgsfullt satt parasoll over vognen, så lille Andreas ikke skulle bli plaget av
den usedvanlig sterke sommersola.
– Det er hyggelig med Bygdedagen, for da møter vi mange
mennesker. Det aller fineste er
sanginnslagene med Rygge
Mannskor, sier Karen Sofie Ve-

dal.
Hun er opprinnelig Ryggejente men bor nå i Tomter sammen
med ektemannen Marius og
sønnen Andreas.
Andre innslag under Bygdedagen var sceneshow med Kaptein Rødskjegg og sjørøverne
og musikalsk opptreden ved
Moss Spellemannskompani Rekruttorkester. Som vanlig var
det flere dyr der som de minste
kunne hilse på og klappe. Mange lag og foreninger hadde
stands og fikk vist fram litt av
det de står for og driver med.
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badetemperaturer

Ta vare på huden

Nå er det bare å hive seg i sjøen

Har du tenkt deg ut i solen? Husk solkrem og
solbriller, sier meteorologene.
På Yr sine nettsider kan man se kart over
såkalt ultrafiolett stråling (UV-stråling) fra solen i
Skandinavia. Det for at du best mulig skal kunne
beskytte seg mot strålene.
UV-stråling kan nemlig skade hud og øyne på
både kort og lang sikt. I Østfold var det søndag
sterk stråling, som betyr at huden kan bli skadet
etter kun en halvtime til en time i solen.

Badetemperaturen ved Nes camping topper lista
med 23 grader i sjøen. I det siste har det over
hodet ikke vært behov for å reise til varmere
strøk. Det har jo vært «syden» i Moss!
Badetemperaturene som i går ble rapportert
inn til Yr viser hele 23 grader i sjøen ved Nes
camping. Ved Sjøhaug Naturistsenter var det 21
grader i sjøen. Heller ikke i Rygge er badetemperaturen noe å klage på, ved Røstad Familiecamping er det meldt om 21 grader i sjøen.

SANG: Rygge Mannskor framførte Bygdesangen.

HEDRET: Knut Rino Utne, Jan Petter Mellum og Kjetil Johansen fikk heder for bekkeryddingen under
FOTO: ESPEN VINJE
Bygdedagen i Rygge i går. 

Ble takket for miljøinnsats i Rygge

De fikk heder for
bekkerydding

KRIMSKRAMS: Det var mye fint å få kjøpt under Bygdedagen i

Rygge 2018.

n for folk
FRIVILLIGHET: Frivillige fra Røde Kors var blant de mange som

viste seg fram under Bygdedagen i Rygge 2018.

I går fikk Knut Rino
Utne, Jan Petter
Mellum og Kjetil
Johansen ros, heder,
ære og applaus for et
veritabelt stykke
naturvern.
ESPEN Vinje

per.espen.vinje@moss-avis.no

I mer enn fem år har de passet
på og sørget for at Evjaåa, Gunnarsbybekken og Kureåa har
blitt velkomne gyteplasser for
den hardt belastede sjøørreten.
– Hva sier man til slikt?
– Tusen takk, svarer Petter
Mellum på vegne av trioen. Ingen av dem er overstadig lykkelige over oppmerksomheten,
men de anerkjenner ydmykt
anerkjennelsen.
Moss Avis har møtt trioen
ved den relativt nystøpte sjøørret-trappa i Kureåa. Fundamentert og støpt med fylkesmannens og kommunens velsignelse og med hjelp og bi-

stand fra en rekke sponsorer.
Fisketrappa skal sikre ørreten
gode gyteplasser i bekken.
– Dette er juvelen i vårt arbeid, sier Kjetil Johansen. For
der det ørreten tidligere støtte
på hindringer som ødela etterveksten, kan den nå vandre i
trappa og søke seg mot gode gyteplasser vel tilrettelagt av den
prisvinnende trio.
– Vi har fylt på med 110 tonn
gytegrus, sier Knut Rino Utne.
I sin motivasjon for å gi gutta
hedersprisen heter det: Knut
Rino Utne, Jan Petter Mellum
og Kjetil Johansen har lagt ned
et kolossalt stort uegennyttig
arbeid for å bedre oppvekstvilkårene for sjøørret i Evjeåa,

Gunnarsbybekken og i Kureåa.
Frivillig innsats som dette langs
flere steder i Oslofjorden bidrar
til at sjø ørretens habitat ivaretas og arten består.
Rygge kommune har ingen
frivillighetspris. Kommunal heder gis ofte i tilknytning til
idrettsprestasjoner, og har også
ved andre anledninger blitt utdelt ved særlig innsats av annen karakter. Ordføreren i Rygge har funnet den frivillige innsatsen beundringsverdig og vel
fortjent kommunal heder.
Nesten før trappen var ferdig
støpt kunne prisvinnerne fra
god utsiktsplass konstatere at
fin fisk forsvant videre oppover.
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