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Nye veier i Helsepolitikken
Vi takker Geir Sverre Braut for anmeldelsen 
av Ny helsepolitikk – det finnes muligheter, 
utgitt av Helsetjenesteaksjonen og Dreyers 
forlag. Braut er balansert og gir motstand 
på noen punkter – slik vi ønsker. I denne 
ånden vil vi kommentere noen av poengene.

Han hevder at bokens gjennomgangstone 
er at det står dårlig til i helsetjenesten. Vi 
understreker tvert imot eksplisitt at norsk 
helsevesen er blant de beste i verden. Vi vil 
slå ring om en offentlig helsetjeneste av høy 
kvalitet som velferdsstatens juvel. Vi ser ten-
denser som truer dette unike systemet. 

Braut mener vi tar feil når vi hevder at 
tilsynsmyndigheten har vært passiv overfor 
sykehusenes kapasitetsproblemer. Faktum er 
at en dramatisk nedbygging av sengekapa-
siteten har funnet sted. Hvorvidt tilsynet 
har vært for lite aktivt (som vi trodde) eller 
derimot svært aktivt (og dermed demon-
strert sin maktesløshet) er Braut nærmere til 
å svare på enn oss.

Braut gjør et poeng av at de fleste kapit-
telforfatterne bor på Østlandet. Dermed gir 
han, kanskje ufrivillig, næring til den billige 
retorikken om at helsepolitisk kritikk er 
et østlandsfenomen mens resten av landet 
er idyll. Rett nok er mange problemer satt 

ekstra på spissen ved at Helse Sør-Øst 
er så mye større enn de andre regionene 
og OUS-skandalen større enn andre 
dårlig planlagte sykehusfusjoner. Men 
mishandlingen av lokalsykehusene, 
som er en viktig del av bildet, er så visst 
ikke noe østlandsfenomen! Problemet 
med kapasitetsproblemene er ekstra 
tydelige på St. Olavs hospital. I nord 
preges helsepolitikken mer enn i andre 
regioner av at RHF-et har tilnærmet 
monopol både i helsearbeidsmarkedet og 
overfor leverandører. I tillegg fremstår Helse 
Nord-ledelsen som enda mer autoritær enn 
ledelsen i de andre helseregionene. Kon-
sekvensene av å ytre seg kritisk medfører 
stor risiko. Manglende deltakelse i helsede-
batten nordfra bør sees i det perspektiv. 

Til slutt kritiserer Braut oss for at mange 
av våre standpunkter ikke er forsknings-
baserte. Nei, politikk styres ikke primært 
av forskning, men av verdivalg og moralske 
avveininger. Selvsagt kan forskning bidra: 
F.eks. tyder forskning som var tilgjengelig 
da OUS-fusjonen ble besluttet på at slike 
fusjoner er risikable og som regel mislykkes, 
og på at lokalsykehus kan drives rimeli-
gere og med like gode resultater som store. 

Dagens foretaksorganisering, bestiller-
utførermodell, internfakturering og mål-
styring er i hvert fall ikke forskningsbasert. 
Når politikerne skal stake ut kursen for 
morgendagens helsetjeneste må de primært 
velge verdier. Vi tilbyr noen premisser, ideer 
og kunnskaper som også kan hjelpe.
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