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Etter å ha sett på TV 2
hvordan Jens Stoltenberg styrer eldreomsorgen,
så er jeg umåtelig takknemlig for at mine foreldre på 75
og 80 år fremdeles er oppegående. Slutt å gi kommunen skylden, Jens. Det er
ditt ansvar.
Frank,
Rygge

Etter å ha
sett Jonas
Gahr Støres
«forklaring» på
løftet om 12 000
flere sykehjemsplasser, som KS
kan bekrefte vil bli maks
drøyt 4300, trenger man vel
ingen flere argumenter for
ikke å stemme Ap. Et parti
som, igjen, beviser at det
ikke eier gjennomføringsevne!
Helge,
Drammen

Har nå lest partiprogrammet til Miljøpartiet
De Grønne. Det er jo bare
svada og vås. Virker som
om det er skrevet av en
veslevoksen tiåring. Er dette
et seriøst parti? Hvem er de
som sier de vil stemme på
slikt tøv?
Jørgen,
Hamar

Jeg er nyslått pensjonist
og har nettopp mottatt
min første «lønnsslipp». Det
var ikke all verden, for å si
det sånn. Jeg har jobbet i
nesten 40 år, men det har
man visst ikke så mye igjen
for. Jobben som avisbud ble
jeg fratatt - en jobb jeg likte
vel å merke, uten all denne
reklamen. Jeg var heller ikke
god nok til å motta dagpenger. Jeg hadde selvsagt
tjent for lite. Her i landet er
det om å gjøre å jobbe så
lenge man kan.
Ragnar,
Oslo

Jeg skulle ønsket at det
var ett parti i Norge som
jobbet for den vanlige arbeiderens rettigheter og ønsker.
Hansi,
Hadeland

Advokatforeningens
leder mener glattcelle er for
tøff straff for unge i 24 timer.
Hun mener de skal ha
aviser, TV og sofa?
André,
Oslo
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● Både Høyre og Arbeiderpartiet utgjør en trussel mot
vår offentlige helsetjeneste.
● Skillelinjene i norsk helsepolitikk går mellom en selvbestaltet politisk-byråkratisk
elite og oss som må se pasienter og pårørende i øynene.
Gjennom åtte år med Ap-styre er
mye blitt verre i helsetjenesten. At
kvaliteten fortsatt er god, skyldes
helsearbeiderne, ikke rammevilkårene:

Risikerer reprimande
Hjemmesykepleie bygger på
skjematiske vedtak, ikke på
helsepersonellets vurdering av
pasientens skiftende behov.
Partiene gir hverandre skylden for
«stoppeklokkeomsorgen», men
den tilgrunnliggende vedtaksomsorgen bygger på tverrpolitisk
enighet. En sykepleier som går ut
over «vedtaket» og gjør det som
er faglig riktig, risikerer reprimande.
Samhandlingsreformen har ført
spillet om pasientene til nye
høyder.
Kommuner og sykehus har
fått skjerpede våpen i kampen
for å dytte regningen over på
motparten. Konsekvensene er
brutale utskrivninger og pasienter som ikke blir innlagt til tross
for at de trenger det.

Motparter
Organiseringen av sykehus som
konserner får avdelingene til å se
hverandre som økonomiske
motparter i stedet for å samarbeide. Økonomiske styringsmål
blir viktigere enn god behandling.
Ledere med faglig autoritet
tilsidesettes til fordel for ledere
som forteller det som er forventet fra nivået over.
Stykkprisbetalingen for pasienter i sykehus fører til prioritering
av lønnsomme pasienter fremfor
dem som trenger det, irrelevante
mål for «effektivitet» og økt tidsbruk på kreativ diagnosesetting

Marie Aakre,
sykepleier,
St.Olavs
Hospital.

Torgeir Bruun
Wyller, professor, Oslo
universitetssykehus

Talspersoner for Helsetjenesteaksjonen.

VALG 2013
og andre bortkastede aktiviteter. I
kommuner og sykehus ser vi
byråkrati i vill vekst kombinert
med mistillit til fagmiljøenes evne
til å ivareta kvalitet og effektivitet.

Mer av det samme
Forleden la Høyre frem sin helsepolitikk. Her forskrives mer av det
samme – bare med mer privat
innslag. Ikke ett ord om konsernorganiseringen. Ingenting om
vedtaksomsorgen.
Null om samhandlingsreformens svarteperspill. Ikke noe om
systemet med betaling per diagnose. Tyst om håndteringen av
mislykte gigantfusjoner som
Vestre Viken, Sykehuset Innlandet
og Oslo universitetssykehus.

Privat plass
Hva er Høyres løsning? Jo, hvis
sykehuset ikke gir time innen en
viss tid, må det kjøpe privat plass.
Forslaget kan nok være til
hjelp for enkelte pasienter, men

KONKURRENTER: Statsminister Jens Stoltenberg og Høyres statsminister
avslører samtidig en tro på at
dårlig offentlig tilbud skyldes
udugelighet i sykehuset.
Men når det offentlige tilbudet
kommer for sent eller mangler, er
det som regel fordi fagmiljøet er
blitt skadet av politiske og byråkratiske påfunn og trange budsjetter. Hvis de må betale til private,
vil de bli ytterligere svekket.

Trikser med datoer
Allerede i dag trikser sykehusene
med datoer. Høyres forslag vil
føre til mer av det samme: Mer
press fra sykehusbyråkratiet på
fagmiljøene for å trikse og prioritere pasienter som kan bli dyre,
og mer kontrollbyråkrati fra sentralt hold.
Helsekøer er uverdig. Men det
største problemet i Arbeiderpartiets helsetjeneste er likevel ikke

køer. Det har ikke Høyre skjønt.
De mest skadelidende står
ikke i kø, de innlegges til øyeblikkelig hjelp i psykiatriske,
ortopediske eller indremedisinske avdelinger med akutt, alvorlig sykdom, eller bor hjemme
med hjemmesykepleie.
Skamferte tjenester fører til
lengre køer. Men viktigere: Det
fører til overfylte sykehuskorridorer, brutale utskrivninger av
alvorlig syke og døende, flere
døgns venting på operasjon av et
smertefullt lårhalsbrudd, og hjemmesykepleiere som må løpe enda
fortere.

Kreftpasienter i kø
For disse pasientene finnes ikke
private alternativer. Om du har
hjertesvikt komplisert av lungebetennelse, brukket lårhals eller

VGs tull om kull
Journalist Astrid Meland resirkulerer gamle og skadelige myter om el-bilen
i fredagens VG.

Catharina
Munthe,

Blant annet hevder hun at el-biler
får sin kraft via en europeisk
energimiks som blant annet
produseres av olje, kull og gass.
Jeg kan berolige Meland med
at vi i Norge er nettoeksportører
av vannkraft og de elbilene som
ruller på norske veier i dag står
for kun ca. 0,033 % av den norske strømbruken.

transportpolitisk
rådgiver i Zero.

Om alle landets personbiler var
elektriske ville de fortsatt bare
brukt ca. 6–7 % av strømmen vi
bruker årlig. Resten av Europa
har derimot en energimiks som
kan minne om den Meland bekymrer seg for, men også her går
utviklingen fremover og allerede i
2020 regner man med at solenergi vil utkonkurrere kull på pris. I
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fjor produserte Tyskland ca. 28
TWh solkraft, nok til å drifte 9
millioner elbiler.
På sikt vil karbonfangst, sol-,
vann- og vindkraft sammen bidra
til et CO2-fritt kraftsystem i Europa.
Er Melands løsning å gjøre
ingenting frem til det er en realitet?

● Navn og adresse må oppgis på innsendte
innlegg, også når navnet ikke skal i avisen.

ELBILER
Vi er ikke i mål, det er fortsatt
mange som tviholder på fossile
løsninger, men vi beveger oss
mot en grønnere fremtid. En ren
energimiks må være målet, bare

● Innlegg med angrep på privatpersoner
må signeres med fullt navn.
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Arbeiderpartiet har hatt makten
siden 1935, men de har ikke bygget
landet. Derimot har de stått for en
masseproduksjon av middelmådighet.

41 37

Narkotika
er sunt.
Nils August Andresen.
(Minerva).

Dan Odfjell (BT).

tisk tospann

Ikkje noko pensjonsran
Den «upolitiske» Odd Himle hevdar
i VG 13. august at Arbeidarpartiet
og dei raudgrøne har rana landets
pensjonistar dei seinare åra. Framstillinga er heilt
feilaktig, men
om påstanden
skulle vera riktig,
er det i så fall
mange fleire
parti å dela
«ranet» med. At
einslege pensjonistar får litt
høgre grunnpensjon enn gifte, er
ei ordning vi har
hatt sidan vi fekk den første alderstrygda her i landet i 1936, og slett
ikkje noko Arbeidarpartiet nyleg har
klekt ut. Det har vore og er gode
fordelingspolitiske grunnar for at ein
einsleg minstepensjonist som ikkje
har andre å dela utgiftene med, bør
ha litt meir i pensjon enn den som
har nokon å dela med. Alle parti

Jo, et ran!

med unntak av Frp er einige i det
prinsippet. Himle viser til at særfrådrag for alder og skatteavgrensingsregelen er fjerna, at trygdeavgifta
for pensjonistar er
heva m.m. Det er
riktig, men Himle
utelet å nemna at
dette er erstatta med
eit nytt pensjonsfrådrag. Effekten av
omlegginga er at dei
fleste pensjonistar
faktisk betaler mindre
i skatt enn før. Det
faktiske forhold er at
landets pensjonistar
som gruppe har hatt ei særs god
inntektsutvikling dei seinare åra. Dei
vil også ha ei god inntektsutvikling
framover, fordi pensjonane i framtida med det nye pensjonssystemet
som oftast vil bli regulert høgre enn
prisveksten.

Fra 1. januar 2011 fikk jeg og cirka
220 000 andre pensjonister en økning av skatten. Denne økningen
skulle brukes til å heve minstepensjonistenes pensjon. For mitt vedkommende utgjorde det 18 000 kroner i 2011. I tillegg skal pensjonene
underreguleres med 0,75 prosent
hvert år. Resultatet var at min gruppe
ble den eneste som fikk økning av
skatten, mens de med de høyeste
pensjonene skulle slippe skatteskjerpelse, eller til og med få lavere
skatt. Min bakgrunn: Lang studietid
med høyt studielån, lederjobb i industrien, mye overtid uten betaling og
kutting av ferier. Jeg gikk av etter 40
år i arbeidslivet med en 60 prosent
pensjon. Pensjonistreformen er sikkert utarbeidet av politikere og «eksperter» med skyhøye lønninger eller
pensjoner. De har sikkert hatt store
problemer med å foreslå skatteskjerpelse for seg selv.

Norvald Mo, statssekretær
Arbeidsdepartementet

Frustrert pensjonist

Mellom barken og veden
Vi studenter som får lån igjennom Statens Lånekasse har ikke rett til bostøtte i Husbanken.

rkandidat Erna Solberg i TV2-studio i Oslo.
akutt forverring av en kronisk
psykose står det ingen private
aktører klare. Da er behovet for
komplekst og sammensatt til at
du er attraktiv på det private
helsemarkedet.
Om noen absolutt ikke skulle
stå i kø, måtte det være pasienter med kreft eller mistanke
om kreft.
Men heller ikke her finnes
private alternativer.
Moderne kreftbehandling
med kirurgi, cellegift og stråling er høyspesialisert, og
vanligvis bare tilgjengelig i et
komplett offentlig sykehus.
Sykehjemskøene fjernes på
nærmest mirakuløst vis av
vedtaksomsorgen: ved å unnlate å gi vedtak om sykehjemsplass til flere enn det er plass
til, så er det ingen kø. Og
vedtakskontorenes viktigste

Foto: FRODE HANSEN

lojalitet blir ofte til budsjettet.
Men Arbeiderpartiets vedtaksomsorg vil Høyre ikke rokke
ved.

Tverrpolitisk enighet
Uheldige helsepolitiske beslutninger de siste 20 år er fattet
med bred tverrpolitisk enighet.
Den ene sidens reform er sømløst videreført av den andre, og
de viktigste allierte har vært
Høyre og Arbeiderpartiet.
Begge utgjør en trussel mot
vår felles solidariske offentlige
helsetjeneste.
Slik kommer det fortsatt til å
være. Skillelinjene i norsk
helsepolitikk går ikke mellom de
store partiene, men mellom en
selvbestaltet politisk-byråkratisk
elite og oss som må se pasienter og pårørende i øynene.

Dette fordi staten/regjeringen/
Husbanken har bestemt at en
student uten barn ikke har rett til en
ekstra statlig støtte utover stønad
ifra lånekassen. Vi studenter som er
over 25 år og har flyttet hjemmefra
for lengst havner mellom barken og
veden på grunn av disse urimelige
reglene.
Det burde vært en ordning for
oss som ikke har barn også når
prisene rundt oss er som de er. Jeg
ringte til NAV tidligere i sommer og
forhørte meg om mine rettigheter
før jeg skulle begynne å studere.
Da fikk jeg vite at jeg ikke ville ha
rett på noe mer utover stønaden/
lånet fraLånekassen og heller ikke
rett på dagpenger fordi at jeg skulle
studere på fulltid.
Nå som husleien er så dyr som
den er i Oslo, så ender vi studenter
opp i en situasjon som er lite gunstig.
Er man student, virker det som
om at man må forvente ikke å ha
penger til mat og regninger. Det er
ikke alle som ønsker å bo i et
kollektiv, og veldig få er heldig og
får seg en studentbolig. Jeg er 30
år og vil heller bo alene hvor jeg
kan studere i fred og ro uten å ha
masse festende unge studenter
rundt meg. Skal jeg finne meg noe
mindre sted å bo enn 30 kvm som
jeg bor på i dag og billigere enn

Leve
Wesenlund!
Hele Norge har fått mye god latter

MILJØVENNLIG? Debatten om el-bilen går. Journalist Astrid

Meland resirkulerer gamle og skadelige myter om el-bilen i fredagens VG.

slik kan vi oppnå en helt utslippsfri transportsektor.
I mellomtiden er det enklere å
rense et kullkraftverk for CO2● Vi forbeholder oss rett til
å kutte i manuskriptene.

utslipp, enn det er å rense
eksospottene på hver enkelt
bil. Derfor er elbilen et godt
klimatiltak.

● Hovedkronikk: 4000 tegn.
● Replikk: 1500 tegn.

av Rolv Wesenlund. Og vi har ledd
mange ganger, og vi kommer til å
le i mange år framover. Kulturopplevelser gir god helse. Rolf Wesenlund har i sitt kulturelle virke betydd
mer for norsk folkehelse enn mange budsjettmillioner. Han har gitt
oss kulturopplevelser på blå resept.
Rolf Wesenlund er død. Leve Rolv
Wesenlund.
Ragnar Aamodt,
Sandefjord

Ren profitt

7600 kr., så må jeg likevel leie et
lager til møblene mine.
Hvor er logikken i samfunnet når
det koster opp imot 8000 kr. for et
bøttekott av husly og de fleste får
under 7000 kr. utbetalt i lån fra
Lånekassen? En må jobbe ved
siden av, men slik jeg ser det må i

alle fall de fleste studenter jobbe
såpass mye at det vil gå ut over
studiene og karakterer for å dekke
mat, husly, strøm og telefonregningen. Så kjære politikere; hva
skal vi studenter gjøre?

gen av eldreomsorgen har medført.
Selskaper som Attendo og Caritas
er underbemannet, har ikke tid til
en bærekraftig oppfølging av de
eldre på deres institusjoner, for å si
det mildt. Det er bare å følge med
på svenske medier. Selskapene
drives av rene profitthensyn og det
gir utslag i mye gråt og tenners
gnissel hos de eldre og deres
pårørende. Så tenk dere om en
eller to ganger til før dere slipper de
blå-blå til makten. Nå er dere
advart.
Louis Schadenberg,
Bergen

penger til å bygge 7 000 nye
sykehjemsplasser. 14 milliarder er
beløpet regjeringen bruker på
planlegging/utredning av månelandingsprosjektet; før det bestemmes om det i det hele tatt skal
bygges et CO2-renseanlegg på
Mongstad. Altså: 14 milliarder
brukt før et eneste gram CO2 er
fanget og lagret.
Det er Bergens Tidende som i
serien «Pengebruken i verdens
rikeste land» har gransket hvordan regjeringens evne til å prioritere er blitt påvirket av at pengene har strømmet inn i statskassen. 14 milliarder til planlegging/utredning av månelandingen topper foreløpig pengebruken i BT-serien.
Jan Stedje

14 milliarder

I Sverige har befolkningen fått

Hva kan 14 milliarder kroner

smake på kroppen hva privatiserin-

brukes til? Det er akkurat nok

● Alle innlegg blir vurdert
og alle får svar.

● All kommunikasjon med redaksjonen
må foregå skriftlig via vår epostadresse.

Hege Beate Myhre,
student i Oslo

