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Styrk heller samhandlingsreformen
Vi trenger ikke en ny, gigantisk helsereform som den Ap foreslår.
Innlegg
Kjersti Toppe

A

rbeiderpartiet
åpner opp for en
ny gigantreform
av norsk helsevesen der kommunehelsetjenesten
og sykehusene får felles ledelse
og finansiering (DN 4. august).
Det skal styres fra et nytt
forvaltningsnivå som er større
enn kommunene men mindre
enn regionene.
Arbeiderpartiet har rett i at
pasienter for ofte blir kasteballer mellom dagens nivåer i
norsk helsevesen. Men et nytt
forvaltningsnivå utenfor
demokratisk kontroll, er ikke
svaret på dette. En slik reform
vil frata dagens velferdskommuner ansvaret for helse- og
omsorgstjenestene.

Jar

Er det virkelig slik Ap vil at
Samhandlingsreformen skulle
ende?
Samhandlingsreformen ble
innført av den rødgrønne
regjeringen i 2012. Kommunene
skulle overta ansvaret for større
del av tjenestene. Samhandlingsreformen lider nå av manglende
oppfølging. Riksrevisjonen har
dokumentert at pasienter blir
skrevet ut for tidlig. Pasienter
som kommunene tar imot, har
større behov for behandling og
pleie, men kapasiteten og
kompetansen i kommunene er
ikke styrket nevneverdig.
Det er også påvist store
mangler i elektronisk meldingsutveksling. Meldingsutveksling
mellom helseforetak, kommuner
og legekontor kjennetegnes
fortsatt av mye bruk av papir. Ja,
papir.
Riksrevisor Per-Kristian Foss
har kritisert dagens regjering for
situasjonen. Forutsetningen for
at samhandlingsreformen skal
lykkes, er foreløpig ikke til stede.
Per-Kristian Foss har dessverre
rett. Samhandlingsreformen
skulle være en retningsreform

for norsk helsevesen. Rødgrønne
statsråder sa at størstedelen av
veksten i helsebudsjettene
skulle skje i kommunene.
Slik har det ikke gått.
Fra 2011 til 2014 ble det ifølge
Riksrevisjonen knapt 490 flere
legeårsverk i kommunene. Men i
samme periode ble det mer en
dobbelt så mange legeårsverk på
sykehus. Nær halvparten av
kommunene opplyser at de ikke
har nok sykepleiere.
Samhandlingsreformen vil,
om det ikke tas grep, gå inn i
rekken av underfinansierte
reformer der kommunene står
igjen som tapende part. I stedet
for å innføre nye statlige,
byråkratiserende reformer av
helsevesenet vårt, må vi sørge
for at samhandlingsreformen
lykkes. Ansvaret må ligge lokalt,
nærmest brukerne.
Forvaltningsnivået som Ap
etterlyser, finnes allerede. Det
heter Stortinget, og er folkevalgt.
Stortinget må nå styrke det
svakeste leddet i helsekjeden,
nemlig kommunehelsetjenesten. Veksten i helsebudsjettet
må i hovedsak skje her. Fastlege-

ordningen må styrkes. Det må bli
flere leger på sykehjem.
Kommunene må gjøres i stand
til å være attraktive arbeidsplasser for fremtidens helse- og
omsorgsarbeidere. Da trengs
ikke nye forvaltningsnivåer,
strukturdebatter og tvangssammenslåinger, men flere praksisplasser og utdannelsesstillinger,
økt grunnbemanning, kapasitet
og kompetanse i de velferdskommunene vi har.
Dagens regjering har økt graden
av innsatsstyrt finansiering i
sykehus. Dette krasjer hardt og
brutalt mot kommunene, som blir
rammefinansiert ut fra behov. Slik
blir pasientforløp styrt mer ut fra
hvem som skal betale regningen,
enn hva som er pasientens beste,
på tvers av nivå.
For å styrke samhandling bør
sykehus i all hovedsak rammefinansieres på samme måte som
eldreomsorgen er det i kommunene.
At sykehustilbudet styres
gjennom en helseforetaksmodell
med ikke-folkevalgte styrer, har
helt klart økt avstanden til
kommunene. Mangel på stedlig

ledelse på sykehusene gjør
samarbeidet med kommunehelsetjenesten enda vanskeligere å få godt til, om ikke
umulig. Senterpartiet har
foreslått en forvaltningsmodell
for folkevalgt styring av
sykehus. Samarbeidet med
kommunehelsetjenesten må
styrkes gjennom reell stedlig
ledelse og ved å etablere
virksomhetsstyrer på sykehus
der både kommunehelsetjenesten og folkevalgte i
kommunene er representert.
Lokalsykehusfunksjonene
må styrkes, ikke svekkes, og
det må etableres flere samhandlingsarenaer i form av
lokalmedisinske sentra.
Samhandlingsreformen
fortjener bedre politisk
endelikt enn det forslaget fra
Ap nå åpner for. Et nytt
forvaltningsnivå løser ingen
ting, men forverrer den
politiske styringen og vil øke
byråkrati og pulverisere ansvar.
Kjersti Toppe (Sp),
stortingsrepresentant,
helsepolitisk talsperson

Prisant.:

14.900.000,- + omk.
JAR - Moderne, arkitekttegnet
enebolig på 348 kvm fra 2007.
Stor utleiedel med to soverom
Sentralt beliggenhet på Jar i rolig
villaområde. Grønne. rolige omgivelser
nær Oslo grense og Lysakerelven.
Boligen er over tre plan og har egen
byggemeldt hybelleilighet på 55 kvm.
Boligen holder en tiltalende og moderne
standard og er svært innholdsrik.
Pent opparbeidet hage. Takterrasse.
Peis, bergvarmepumpe og vannbåren
varme
Velkommen til visning!
Adresse:
Omkost.:
Boligtype:
Bra/P-rom:
Tomt:
Finnkode:
Visning:

Voll Terrasse 35 B
Kr 382 922
Enebolig, selveier
348 m²/278 m²
969 m²
FINNKODE 102722690
Søn 27/8 12:30-13:30
Man 28/8 18:00-19:00
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