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Smittefarlige høyhusbygg 
på Gaustad og Aker bør 
skrotes. I byggemeldin-
gene er det angitt hen-
holdsvis byggehøyde 50 og 
62, mens lovlig byggehøy-
de er 42 meter. Gaustadut-
byggingen beskrives som 
kompakt og vertikal.

I det siste året har vi fått 
føle hva det vil si å bli 
eksponert for en pandemi. 
Med økende reisevirksom-
het er det en rekke andre 
virusinfeksjoner og 
sykdommer med resistente 
bakterie som kan bringes 
inn i landet. 

Muligheten for å isolere 
pasienter og hindre 
smittespredning blir 
avgjørende ved bygging av 
nye sykehus. Professor 
Bjørg Marit Andersen 
uttalte i Aftenposten 17. 
desember 2020 at «Bare 
god avstand med separate 
løsninger i lave bygg som 
Ullevål vil hindre smitte-
spredning».

Ved nybygg for OUS bør 
vi ta hensyn til den lær-
dommen vi har fått det 
siste året. Ullevålområdet, 
som er regulert til sykehus, 
har plass til å bygge lave 
blokker som kan forbindes 
med avstengbare kulverter 
og broer som gir naturlig 
spredningsvern. Utbruddet 
på Ullevål for vel et år 
siden lå på en isolert 
avdeling, og ga dermed 
ingen spredning til syke-
huset for øvrig. 

Vi må bygge med 
kunnskap for fremtiden på 
Ullevål, ikke smittefarlige 
høyhusbygg på Gaustad.

Thomas Bøhmer,
Professor emeritus, OUS  

tboehmer@medisin.uio.no

Pandemi-
sykehuset

SMITTETRYGT: Ullevål 
sykehus er bedre egnet til 
pandemihåndtering, skriver 
Thomas Bøhmer. 
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SYKEHUS
Thomas Bøhmer

Vi bekymrer oss for helsetil-
budet til skrøpelige eldre. 
Bekymringen har fire over-
skrifter: Fastlegeordningen, 
sykehusenes sengekapasitet, 
samhandlingsreformen og 
rasjoneringen av sykehjems-
plasser.

Krisen i fastlegeordningen 
er grundig dokumentert. 
Eldre med mange sykdom-
mer og mange medisiner 
taper særlig på den, fordi de 
trenger kontinuitet i oppføl-
ging over tid. De trenger en 
fastlege som holder tak i 
deres helseproblemer, også 
når de ikke lenger 
oppsøker fastlegen 
selv. En fastlege 
som ikke bare gir 
medisiner, men 
koordinerer 
helheten. Både liv 
og helse. 

I forbindelse 
med at Samhand-
lingsreformen ble 
lansert i 2009 
uttalte daværende 
helseminister 
Bjarne Håkon Hansen at 
fastlegeordningen måtte 
tilføres minst 2000 nye 
årsverk. Dette har ikke 
skjedd. Til tross for politiske 
løfter er fastlegeordningen i 
kritisk bemanningskrise. 
Stadig flere står nå uten 
fastlege. Regjeringen presen-
terte 20. mai «Handlingsplan 
for allmennlegetjenesten». 
For lite og for sent. Nå dør kua 
mens gresset gror. Akutte 
tiltak er påkrevet. 

Det finnes en myte i helsefor-
valtningen om at eldre ikke er 
tjent med innleggelse på 
sykehus. Ved å gjøre det 
vanskelig for eldre å bli 
innlagt – og skrive dem fort ut 
igjen – er Norge i Europas 
bunnsjikt i antall sykehus-
senger i forhold til folketallet. 
Sykehusene styres etter 
Helseforetaksloven, som er 
en blåkopi av Aksjeloven. 

Stykkprisfinansieringen er 
en instruks om å prioritere 
«lønnsomme» pasienter. 
Finansieringsmodellene 
favoriserer raske utskrivnin-
ger – ikke gode utskrivninger. 
Pasienter skrives ut før de er 
stabilisert, og et uverdig 
ping-pong spill oppstår. Dette 
fører også til økt belastning 
og forverring av fastlegekri-
sen. Nye sykehus dimensjo-
neres ut fra en overtro på at 
teknologi kan erstatte 
faglighet og kvalifisert klinisk 
omsorg.

Innretningen til den nåvæ-
rende «samhandlingsrefor-
men» er først og fremst å 
holde pasienter utenfor 
sykehusene med sterke 
økonomiske virkemidler. 
Kommunene kommer under 
sterkt økonomisk press for å 

overta ansvaret for 
pasienter som 
sykehusene definerer 
som «utskrivnings-
klare». Samtidig 
tvinges sykehusene 
til å bruke disse 
økonomiske press-
midlene. Aktørene er 
organisert som 
motstandere. «Pasi-
enten i fokus» blir en 
eufemisme. Pengene 
er i fokus. De skrøpe-

lige eldre opplever seg oftere 
som «hår i helse-suppen».  

De siste 20 årene har det 
vært klare politiske føringer 
fra sentralt hold om at alle 
skal bo i eget hjem frem til sin 
død. Alle vil gjerne bo hjem-
me – så lenge det er trygt og 
det finnes adekvate tjenester. 
Men mot slutten av livet kan 
skrøpelighet, særlig demens, 
gjøre at hjemmet ikke lenger 
er et trygt sted. Mange 
opplever stadige fall, avmag-
ring, utrygghet og sosial 
isolasjon. Hyppige tilsyn av 
hjemmesykepleien kan ikke 
lenger kompensere. Mange-
len på sykehjemsplasser gjør 
at det oppstår en runddans 
mellom kommunale akutten-
heter, intermediæravdelinger, 
korte sykehusopphold og 
korte opphold hjemme. 
Pasienten blir utrygg, og 
relasjonen til fastlegen blir 
enda mer fragmentert. Vi 

pines når slik uverdighet 
utspiller seg i vår hverdag. 
Og: I sum er dette fordyrende.

Geriatri er læren om sykdom 
hos eldre. Både helseproble-
mer og aldring gir funksjons-
tap. Men hva er det ene, og 
hva er det andre? Det tar det 
tid å finne ut av, og god 
geriatri er legekunst. Denne 
pasientgruppen kommer 
dårlig ut når hvert organ og 
hver sykdom behandles for 
seg og uten hensyn til helhe-
ten. Summen av velmente 

behandlingstiltak kan bli til 
større skade enn nytte. Tid og 
helhet kreves for bedring av 
helse og livskvalitet.

I organfokusert sykehus-
medisin kommer det vanlige 
dårlig ut. Vi trenger generalis-
ter. Geriatrien, fastlegen og 
sykehjemslegen er generalis-
tene og garantistene for at det 
vanlige blir håndtert best. 
Geriaterne må ha et kompe-
tent fastlegekorps og et godt 
rustet sykehjemstilbud å 
samarbeide med: Da kommer 
alles kompetanse til sin rett. 

Skrøpelige eldre trenger god, ikke rask, omsorg. Enn så lenge er helseministerens lovnader tomme.

Ulønnsomme eldre

ULØNNSOMT: Eldre kommer dårlig ut når hvert organ og hver sykdom behandles for seg og uten hensyn til helheten, skriver kronikkforfatterne.  FOTO: GORM KALLESTAD/NTB

I geriatrien 
er ikke tid 
penger. 
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Skrøpelige eldre trenger god, ikke rask, omsorg. Enn så lenge er helseministerens lovnader tomme.

Ulønnsomme eldre

Å ivareta skrøpelige eldres 
helse vil aldri kunne bli en 
god «forretningsidé». I 
geriatrien er ikke tid penger. 
Tvert om fordrer geriatri mye 
tid. Tid sikrer kvalitet. 

En av Høies kjepphester 
er å bedre det helsetilbudet 
for pasienter med sammen-
satte sykdomsbilder. Det er 
bra. Men skal Høies gode 
ønsker for disse pasientene 
bli mer enn floskler, må han 
styrke ordninger som sikrer 
god behandling. Hva må 
gjøres? 

n Ruste opp fastlegeordnin-
gen med minst 2000 nye 
fastleger snarest. 
n Sikre flere sykehussenger, 
særlig i geriatriske enheter.
n Fjerne stykkprisfinan-
sieringen i sykehusene.
n Fjerne kommunal beta-
lingsplikt for «ferdigbehand-
lede» pasienter.
n  Stimulere kommunene til å 
opprette flere gode langtids-
plasser i sykehjem fremfor 
kommunale akuttplasser og 
andre tiltak som fragmente-
rer behandlingen.

Fagfolk står klare til å 
hjelpe skrøpelige eldre. Gi oss 
nødvendige rammer!

Kjellaug Enoksen,
spesialist i samfunnsmedisin, 

tidligere leder av Norsk forening 
for alders- og sykehjemsmedisin.

Torgeir Bruun- Wyller,
Leder i Trondheim eldreråd, 

medlem Pensjonistforbundets 
Helseutvalg i Trøndelag.

Berit Kapelrud,
Professor i geriatri ved UiO og 

nestleder i Helsetjenesteaksjonen.
Harald Sundby,

fastlege og spesialist i 
 allmennmedisin
har-su2@online.no

ULØNNSOMT: Eldre kommer dårlig ut når hvert organ og hver sykdom behandles for seg og uten hensyn til helheten, skriver kronikkforfatterne.  FOTO: GORM KALLESTAD/NTB

VEDUM PÅ VIPPEN: Bare Sp kan fungere som vippeparti, skriver 
Odd E. Rambøl  FOTO: CHRISTOPHER OLSSØN

Dersom et parti kan skifte 
side, og derved vippe 
regjeringsmakten over til 
motsatt side, så kan det ha 
makt. Sentrumspartiene har 
i Norge av og til vært i en 
slik posisjon. Men kan 
fløypartier ha tilsvarende 
makt? De kan nok ha 
innflytelse, men egentlig 
makt har de neppe. Sosialis-
tisk Folkeparti felte i sin tid 
Gerhardsen. 
Den viktigste 
effekten var at 
man fikk 
demonstrerte 
at en borgerlig 
samlingsregje-
ring var mulig. 
Men et par 
uker senere var 
Gerhardsen tilbake som 
statsminister. 

Noe av det samme 
skjedde nå i Oslo, Raymond 
ble felt, og noen dager etter 
var han på plass igjen. Her 
ble man heldigvis spart for 
et mellomspill med et 
borgerlig byråd.

I dag er det kun Senterpar-
tiet som på landsbasis kan 
fungere som et vippeparti. 
Venstre har gått over til 
høyresiden, en overgang 
Trygve Bull (dette er lenge 
siden) spådde vil bli Ven-
stres dødskyss. Det ser ut til 
at han får rett. KrF har også 
klistret seg til Høyre, og er 
nok begravd der for godt. 

Vedums utspill i retning 
Høyre burde ikke overraske 

noen. Når diverse «firepro-
sentspartier» vifter med 
fanene og forteller hvordan 
de skal tvinge Arbeiderpar-
tiet - og dermed også 
Senterpartiet - til å føre 
deres politikk, så kan det 
ikke overraske at Vedum 
flekser litt muskler. 

Han vet hvem som har makt, 
dette må han markere det 
overfor egne velgere. Så 
dette er først og fremst et 
signal om at Sp (og nok 
heller ikke AP) ikke har 
tenkt å gå ned knestående 
på grunn av store førvalg-

ord fra firepro-
sentspartiene. 

Når MDG-
Berg nå sier at 
Støre og Ap bør 
droppe samar-
beid med 
Vedum, så blir 
det direkte 
latterlig, ikke 

minst når det kommer fra 
MDGs hold, som lenge 
hevdet at de var blokkuav-
hengige. 

Den største feilen venstre-
siden nå kan gjøre er la seg 
lokke av Spin-doktor 
utspillene fra Erna og co. Nå 
kommer det stadig små 
«politiske kjøttbiter» som 
man håper skal hisse opp en 
del på venstresiden. 

Høyresidens mål er å få 
valgkampen til å dreie seg 
om «hva som helst», bare 
ikke om forskjells-Norge, 
arbeidsmarkedspolitikk og 
sentralisering. 

Odd E. Rambøl
AP-veteran

oddramb@gmail.com

Hvem er vippe
partier?

De kan 
ha inn-
flytel-

se, men makt 
har de ikke.

STORTINGSVALG
Odd E. Rambøl

 

Glem bobiler, hengekøyer og 
hoteller: Turist-Norges fremtid 
er campinghytta.

Gaute Brochmann  
i Morgenbladet

Nordmenn likar å kose seg på 
hytta eller å stoppe ein stad å 
ete ein vaffel før dei går vidare.

Taraneh Ghajar Jerven  
i Nationen
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Jeg ser at statsministeren 
klager sin nød i avisen over 
at hun ikke har råd til 
drømmehytten. Da er det 
fristende å bruke høyresi-
dens argumentasjon mot 
statsministeren selv: Kan 
hun ikke bare spare?

Sofie Marhaug  
på Twitter

Det er litt rart å eie et sted du 
ikke kan besøke.

Kent Jordet i VG 

Jeg har en hyttedrøm. Skal man 
nå målene om beliggenhet, 
standard og en sunn mørings 
prisforståelse, så har ikke det 
gått i et overopp hetet marked 
de siste årene.

Erna Solberg i VG
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