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Nylig presentertedirektør Stig
Slørdahl iHelseMidt-Norge en
visjon om framtidas helset-
jeneste. Det skal være pasient-
ens helsetjeneste (somomdet
var noenytt), og tjenesten skal
være god, tilgjengelig og fors-
varlig. Dessverre går den fak-
tiske utvikling imotsatt retning.
Dette er åpenbart for alle som
har sin gangpå St.Olavs hospital
somvakthavende leger og syke-
pleiere. Sykehuset er regelmes-
sig overfylt, det er ikkenokplass
til pasientene.Det er noe funda-
mentalt galtmed våre lederes
virkelighetsoppfatning.

Selvsagtmåvi arbeide smartere
ogutnytte ressursene så godt
sommulig.Myehar da også
skjedd: Liggetiden er kortere,
dagkirurgisk virksomhet øker,
pasientermedmistenkt infarkt
eller slag har raskere forløp
gjennomsystemet, eldremed
lårhalsbruddbehandles raskere,
bare for å nevnenoe.Utvik-
lingen tilsier at vi kanklare oss
mednoe færre sykehussenger
enn tidligere.Mennedbygging-
en avnorske sykehus er nåhelt
ute av kontroll.

Antallet somatiske sykehus-
senger er halvert på 30 år. Vi
hadde over 20 000 senger, nå er
tallet10 000. Vårt eget sykehus i
Trondheimhar over 200 færre
senger enndet gamle. Få land i

Mennesket
er ingen
Toyota

Norskesykehusbyggesned.St.Olavser
regelmessigoverfylt, ogdeter ikkenok
plass til pasientene.Deternoegaltmed
våre lederesvirkelighetsoppfatning.

Europahar så få sykehussenger
somNorge i forhold til folketal-
let. Synes folk dette erOK?
Denne strategien er åpenbart
utarbeidet av byråkrater i
departementet assistert av over-
betalte konsulentfirmaer. Finn
Skårderud omtalte disse som
«DeUsynlige« i enkommentar.
Meget treffende. Vi aner ikke
hvemde er og kan ikke stille
dem til ansvar vedneste valg.
Slik er det dessverre altfor ofte –
de store beslutninger treffes i de
lukkede rom.

Kanskjeman skal lytte littmer
til de somhar skoene på?Da
BjarneHåkonHansen lanserte
samhandlingsreformen sahan
at det for framtida skulle bli
vanskeligere å komme innpå
sykehus, og hvismankom inn
skullemanhurtigstmulig ut.
Slik har det også blitt. De som i
dag går på vakt på gulvet blir
innpodet atmanommulig skal
snupasienten imottagelsen og
unngå innleggelse, og samtidig
se etter pasienter somkan
skrives ut så fort sommulig.
Disse hensyn synes å ha sterkere
fokus enndet å yte bestmulig
omsorg for hver pasient.
Pasientene rammeshardt.Her
er noen eksempler:
1: En trebarnsmor på 46 år ble

sendt ut av sykehuset fordi det
ikke var plass.Hunhadde sterke
smerter somkrevdemorfinbe-
handling.Dette skulle hun ta
hjemme i påvente avny innleg-
gelse og operasjon.Hundøde
hjemmepga.morfinoverdoser-
ing.
2: En tvillingmor var i begyn-

nende fødsel. Det stoppet opp og
hunble sendt hjem fordi det var

fullt på avdelingen.Neste dag, da
hunkom tilbake, var den ene
tvillingendød.
3: Enmannmedmagesmerter

og tegnpåmanglende tarm-
funksjon, ble liggende i ti timer i
mottagelsen før handøde.
4: En ettåring iOslo var dårlig

oghadde pustevansker.
Foreldrene forsøkte tre ganger å
fortelle sykehuset at de var be-
kymret, ungen var dårlig. Tre
ganger ble de sendt hjem. Etter
tredje gang døde barnet
hjemme.Det er nærliggende å
spørre omdisse dødsfallene
kunne vært unngått hvis det
hadde vært plass i sykehuset.

Beleggsprosenten vednorske
sykehus ligger i dag omkring 95
prosent, ved St.Olav ofte over
100prosent. Europeisk forskn-
ing viser atmed enbeleggs-
prosent over 90 vil forekomst av
alvorlige komplikasjoner og død
blant pasientene øke fordi«det
går for fort i svingene»,man
makter ikke å yte forsvarlig
helsehjelp.
OECDhar definert et belegg

på 85 prosent somdenøvre
forsvarlige grense. Vi har passert
denne grensen og er på vei utfor
bakke.De sombetaler den
høyeste prisen er de eldremed
sammensatte og uklare lidelser.
De skreddersyddehøyeffektive
pasientforløp passer best for
demsomhar en lidelse i ett
organ og somellers er rimelig
friske.

Et økende antallpasienter er
ikke slik, og eldrebølgenhar
bare så vidt startet, Det vi ser i
dag vil bli verre hvis ikke det tas
drastiske grep.Helsetilsynet

advartemot nedbyggingen av
sykehusene allerede for15 år
siden. Senere har de dessverre
forsømt sin oppgave somuav-
hengig kontrollør av tjenestens
kvalitet og forsvarlighet.
I en kronikk i Aftenposten i

fjor ga direktørNils Kvernmo
uttrykk for bekymring over
utviklingen.Han er åpenbart
klar over problemet.Menhvor-
for ikke bruke littmer kraft på å
protestere overformyndig-
hetene og si fra at nå er grensen
for uforsvarlighet nådd.Det kan
synes som lydighet overfor over-
ordnetmyndighet veier tyngre
enn lojaliteten overfor pasient-
ene.

Dennegative utviklingen start-
et for alvor da foretaksreformen
kom i år 2001under slagordet
NewPublicMangement (NPM).
Offentlige tjenester skulle i
større grad drives etter industri-
elle/forretningsmessige prinsip-
per. Produksjonen og den øko-
nomiske grunnlinje er blitt alle
aktivitetersmål.Også språket
påvirker oss umerkelig. Det
snakkes i økende grad et økono-
misk språknår beslutninger om

«Manmenteaten
grensevarnådd for
hvormyepenger
somkunnebrukes
påhelse.Mendette
er da et politisk
spørsmål?»

Debatt
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Fulle sykeshus: St. Olavs og Orkdal har avlyst operasjoner på grunn av overbelegg som følge av at mange
har blitt influensasyke. Overbelegg er mer regelen enn unntaket, mener artikkelforfatteren.
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pasienter treffes.Mennesket er
blittmarginalisert.Man synes å
ha glemthvorfor vi egentlig er
her – for å yte godhelsehjelp til
våre pasienter. I England, hvor
NPM først ble lansert, har det nå
kommet krisesignaler fraRøde
Kors, somhevder de er på vei
mot enhumanitær katastrofe
pga. nedbyggingen avhelse-
vesenet. Vi er ikke langt unna
her hjemme.
Krisen er under utvikling også

i våre naboland.NPMble innført
fordimanønsketmer kontroll
over pengebruken.Manmente
at en grense var nådd for hvor
myepenger somkunnebrukes
påhelse.Mendette er da et
politisk spørsmål?Vi ligger bare
midt på treet i Europanår dert
gjelder andelen avBNP som
brukes påhelse.Medunntak for
Islandhar vi for øvrig det laveste
skattetrykket i Norden.

Enhver endringsprosessmå
startemed å få etablert en felles
virkelighetsforståelse og en
forståelse avhvorfor en endring
er nødvendig.
Tarman ikke dette på alvor er

prosessen dømt til åmislykkes.
Her har våremyndigheter svikt-
et totalt.Mennesket er ingen
Toyota.Helse og lidelse kan aldri
lønne seg økonomisk.

Kronikk
SVENERIKGISVOLD,
professor emeritus, NTNU,
Medlemav
Helsetjenesteaksjonen


