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Om noen år vil private aktører 
stå godt rustet til å behandle 
dem som kan betale for seg. 

 

GJENNOM  «fritt behandlings-
valg» åpnet dagens Høyre- og 
Frp-regjering for at private 
aktører nå kan tilby befolk-
ningen behandling og få 

fastpris fra staten. 
Det stimulerer til en oppbygging av 

det private tilbudet på statens regning. 

ALDRI FØR HAR nåløyet for en seng på syke-
huset vært trangere.  

Hva skal vi gjøre hvis vi som jobber 
på sykehusene ikke klarer å jobbe enda 
smartere?

ALLE NORGES sykehus jobber i disse dager 
med sine utviklingsplaner frem mot 
2035. I St. Olavs Hospital i Trondheim sitt 
utkast til plan står det at man med dagens 
behandling vil ha behov for 40 prosent 

flere sykehussenger og at kapasiteten ved 
poliklinikkene må opp 60 prosent. 

Sykehuset forventer ikke økonomi 
for verken flere senger eller flere ansatte 
enn det vi har i dag. Ingenting tyder på at 
dette er et særtrøndersk fenomen. 

PRIVATE HELSEAKTØRER  konkurrerer ikke 
med offentlige tilbud på de samme pre-
missene. 

Mange av de sykeste pasientene vel-
ges bort av private. De private må ikke 
forholde seg til uforutsigbar øyeblikkelig 
hjelp. De trenger ikke forholde seg til 
influensaepidemier, magevirus, ishålke 
eller at oppholdsværet frister Ola Nord-
mann opp på taket. 

PRIVATE AKTØRER overlater også til det of-
fentlige å rydde opp når pasientene de 

har behandlet får komplikasjoner. Dette 
er dårlig butikk for sykehusene. 

De private helseaktørene plukker 
videre ferdig kvalifisert personell fra of-
fentlige institusjoner. I motsetning til de 
private er offentlige sykehus lovpålagt å 
tilrettelegge for videreføring av kompe-
tanse og forskning.

JEG HAR ALDRI  møtt en eneste lege eller 
spesialsykepleier som har gått fra det 
offentlige helsevesenet og over til private 
aktører fordi de syntes det var for lite å 
gjøre eller fordi pasientene i det offent-
lige ikke ga nok utfordringer. 

Tvert imot er det bekvemmelighets-
grunner som trekkes frem: Man slipper 
vakt- og turnusarbeid, får fri på julaften 
og man kan i større grad bruke tiden 
sin på det man selv liker best, som for 
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Staten gir private helseaktører en fordel

eksempel å operere. Det er ingen nylig 
innlagte pasienter som må sees til mel-
lom operasjonene, ingen sengepost som 
må ha visitt, eller mer uerfarne leger som 
trenger råd og hjelp. 

Private arbeidsgivere ryktes i tillegg å 
verdsette sine ansatte blant annet ved å 
tilby større fleksibilitet og gode lønnsbe-
tingelser.

DAGENS POLITIKK  finansierer en oppbyg-
ging av det private tilbudet på statens 
regning. Når staten om noen år kanskje 
ikke lenger har økonomi til å tilby be-

folkningen et fullverdig tilbud, vil private 
aktører stå godt rustet til å behandle dem 
som kan betale for seg selv. 

Personer med lav utdanning og dårlig 
økonomi har en betydelig økt sykelighet 
enn jevnaldrende med høy utdanning og 
inntekt, også i Norge. Men blant delen av 
befolkningen med god helse, er det menn 
og kvinner med høy utdanning og god 
økonomi som får mest behandling hos 
legespesialister.  

ET FORVENTET BEHOV  for 40 prosent flere 
sykehussenger burde være nok til å gjøre 
hele Stortinget søvnløst. I alle fall dem 
som virkelig ønsker et likeverdig helse-
tilbud for hele befolkningen. 

De andre må snart ha baller nok til å si 
at de aksepterer et stadig mer todelt helse-
vesen ved å la markedskreftene styre.

Mange av de sykeste pasien-
tene velges bort av private.

Jo, Frølich hadde rett

Klimapolitikk er nå juss

HØSTENS STORE KLIMASHOW  fikk sin 
konklusjon på torsdag forrige uke. 
Staten vant det såkalte klimasøks-
målet. Grunnloven ble aldri brutt da 
staten sa ja til petroleumsvirksomhet 
i Barentshavet. 

Greenpeace og de andre saksøkerne 
må dermed ut med 580.000 kroner i 
saksomkostninger.

HØYRES STORTINGSREPRESENTANT  Peter 
Frølich advarte tidlig om at søks-
målet trolig bygget på feil forståelse 
av jussen, og mente at saksøkerne i 
realiteten ønsket å lage domstolsmat 
av et spørsmål som hører hjemme i 
Stortinget. 

Selv om man er opptatt av klimaet, 
må et spørsmål som dette avgjøres av 
demokratisk valgte politikere, mente 
Frølich.

REAKSJONENE LOT IKKE vente på seg. Vi 
kunne lese innlegg på innlegg fra kli-
maaksjonister som mente søksmålet 
var klokt. 

«Du tar feil, Frølich», «forvrenger 
fakta», «Frølich kaller det amerikani-
sering, jeg kaller det sunn fornuft», 

«Søksmålet styrker demokratiet, 
Frølich», «Uryddig av Frølich» og 
«Frølich på ville veier» er bare noen 
eksempler.

MEN FRØLICH HADDE faktisk rett. Heldig-
vis. 

Oslo tingrett slår tindrende fast at 
spørsmål som dette hører hjemme i 
Stortinget. For å si det med tingret-
tens egne ord: «Hvorvidt Norge gjør 
nok på miljø- og klimaområdet og om 
det var fornuftig å åpne felter så langt 
nord og øst, er spørsmål som beror på 
sammensatte vurderinger som bedre 
vurderes gjennom politiske prosesser 
som domstolene ikke er egnet til å 
overprøve.»

SAKSSØKERNE HAR HATT rett til å prøve 
saken for domstolene, men må tåle 
å høre at de har bommet fullstendig 
på jussen. Grunnloven setter grenser, 
men Stortinget har selvfølgelig ikke 
brutt Grunnloven ved å åpne for mer 
oljeboring. 

Norsk klimapolitikk er streng, 
den er balansert av politikere mel-
lom mange viktige hensyn, og den er 
kunnskapsbasert.

VI SOM ER OPPTATT av god klimapolitikk 
skal fortsette kampen mot klima end-
ringer. 

Men den kampen skal vi ta på den 
politiske arenaen, og ikke gjennom ak-
tivistiske søksmål som det vi var vitne 
til i Oslo tingrett.

DET ER INGEN TVIL om at staten ble fri-
funnet i Oslo tingrett og slik kan sies 
å ha vunnet første runde i klimasøks-
målet. 

Samtidig ble staten ikke hørt med 
argumentet som har vært fremført 
en rekke ganger i media av politikere, 
enkelte aviser og kommentatorer og 
regjeringsadvokat Fredrik Sejersted. 
Oslo tingrett fastslår klart og tydelig 
at Grunnlovens paragraf 112 er en ret-
tighetsbestemmelse som den enkelte 
borger kan påberope og få håndhevet 
for domstolene. 

AT PARAGRAF 112 er en slik rettighetsbe-
stemmelse, har de fleste jurister som 
har kommentert søksmålet allerede 
tydelig slått fast. Oslo tingretts avgjø-
relse er derfor ingen overraskelse, men 
gir en grundig og oversiktlig redegjø-
relse for hvorfor det må være slik, i 
lys av hva som tydelig var Stortingets 
egen forutsetning ved vedtakelsen i 
2014. 

Det er vanskelig å se for seg at 
lagmannsrett eller Høyesterett skal 
kunne lande på et annet resultat, og 
de fleste bør derfor ta innover seg 
at klima- og miljøpolitikk nå er juss 
inntil Stortinget eventuelt endrer 
Grunnloven. 

Det er også høyst demokratisk, et-
tersom det er Stortinget selv som har 
valgt denne utformingen av miljøbe-
stemmelsen i paragraf 112.

DETTE ÅPNER OPP  for nye søksmål i 

fremtiden dersom våre politikere ikke 
slutter kun å snakke tomt om miljø og 
klima, for så langt på vei å nedpriori-
tere slike hensyn når beslutninger skal 
treffes. 

Oslo tingretts dom er slik et godt 
eksempel på at det får konsekvenser 
når våre politikere skal flotte seg og 
vise miljøansvar når de vedtar grunn-
lovsbestemmelser, og så senere velger 
en annen retning når de store ordene 
skal bli til handling. 

Det er neppe et problem for det 
norske demokratiet at politikerne 
ikke fritt kan se bort fra de overord-
nede reglene de selv har vedtatt med 
2/3-flertall.

SÅ GJENSTÅR DET å se om lagmannsrett 
og Høyesterett vil følge Oslo tingrett i 
de mer kontroversielle delene av dom-
men: Er det virkelig slik at de utslip-
pene norsk petroleum gir i utlandet er 
irrelevante for vår oljevirksomhet, selv 
om mer olje åpenbart påvirker prisen 
og dermed er med på å avgjøre hvor 
mye fossilt brennstoff som benyttes? 

Skal staten ha et stort politisk spil-
lerom med tanke på hvilke tiltak som 
settes inn for å beskytte miljøet, når 
dette er en rettighet for den enkelte, 
når miljøkonsekvensene potensielt er 
så store, og vi ellers opererer med et 
føre var-prinsipp? 

Og skal da små utslippsøkninger 
godtas, når Norge internasjonalt har 
forpliktet seg til ganske store utslipps-
reduksjoner og lite tyder på at vi greier 
å nå disse målene? 

FORHÅPENTLIG ER DETTE  spørsmål som 
Høyesterett til slutt får på sitt bord, 
slik at vi kan få avklart hvilken rek-
kevidde Grunnlovens beskyttelse 
av miljøet har mot politikkens korte 
tidshorisont både for oss og fremtidige 
generasjoner.
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