Eldre blir ikke satt pr is på
av lege Per Kristian Skulberg, Senterpartiet
Eldre kan ikke bli verdsatt som de skal, siden avlønningen av sykehjemsleger er langt
dårligere enn lønnsforholdene for sykehusleger. Det må bare bety at eldre  og helsa til
eldre  er mindre verd enn helsa til andre.
Norge bruker egentlig mye sykehuspenger på å stelle på helsa til eldre. Men det er
kvaliteten på alle de mange, og kanskje lange hverdagene som teller mest når det kommer
til stykket. Daglig trygghet og minst mulig bekymring for morgendagens utfordringer er
det som betyr mest.
Det må tas nye grep for å styrke helsetjenesten for eldre og andre pleietrengende:
1. Sykehjemslegetjenesten må bli faglig mer spennende ved at sykehjemmene
oppgraderes til forsterkede sykehjem.
2. Lønnsmessig må det bli like attraktivt å jobbe på sykehjem som i sykehus.
3. Flere fastleger må til – fordi de er krumtappen i helsetjenesten utenfor sykehus.
4. Lindrende kreftbehandling må bli bedre gjennom oppretting og styrking av
palliativposter eller palliativavdelinger knyttet til sykehjemmene.
Det er ikke noe som er så avgjørende for pleietilbudet som kommuneøkonomien. Det gjelder
både tilbudet og kvaliteten på sykehjemmene, og det gjelder nivået på hjemmebaserte
tjenestene. Det er derfor avgjørende at landet budsjetterer slik at vi kan ha en romslig
kommuneøkonomi. Det er det kommunale tjenestetilbudet som avgjør om en får virkelig hjelp
når det butter i livet, enten en er ung eller gammel.
Nye sentrale retningslinjer og krav vil bare virke byråkratiserende. Kommunene må få lov til
å velge de løsningene de mener er de beste. Men at det må brukes mer penger på legetjenesten
til eldre framover, er det ikke tvil om.
Vi bruker 200 milliarder kroner på helse hvert år i Norge. Av dette går kun mellom 6 og 7
milliarder kroner til fastlegetjenesten. Dette nivået har nesten ligget flatt siden 2001. Det sier
seg selv at skal sykehusene kunne skrive ut sine ferdigbehandlede pasienter, og folk kunne få
den hjelp de trenger, da må det gjøres nye grep for at fastlegene skal kunne stille opp slik
framtida kommer til å kreve.
Den nye helseministerens signaler er derfor optimistiske. Bjarne Håkon Hansen har gitt klart
uttrykk for at mer av pengene må brukes i kommunehelsetjenesten. I løpet av våren har han
lovt å legge fram forslag til nye grep for HelseNorge.
Det betyr ikke at det ikke er behov for nye sykehusbygg rundt om landet. Østfold må være
blant de mest trengende her. Nytt Østfoldsykehus kan bli av de beste i landet dersom vi nå
planlegger god samhandling mellom sykehuset og den samlede helsetjenesten i kommunen.
Det får vi som har jobbet en stund bidra med, ved å si fra hvor skoen trykker.
Ett er i hvert fall sikkert: hvis ikke helse og omsorgstilbudet til eldre organiseres slik at eldre
kan ha en mest mulig bekymringsfri hverdag, da har vi sviktet muligheten til å lykkes med en
god helsetjeneste.
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