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Blåser liv i Halden sykehus
Lege Per Kristian Skulberg:
- Med den store helsereformen regjeringen nå har presentert kan vi blåse mer liv i
Halden sykehus igjen.
- Tillit, trygghet og tilgjengelighet må bli merkelappen på helsestellet framover.
- Da må det et kraftig løft til med flere fastleger, bedre sykehjemsmedisin og utvidet
hjemmesykepleie.
- Det helsegrepet regjeringen har levert i dag er spennende.
- Regjeringen utvider fastlegetjenesten med 2000 nye fastleger. Dette må
sykehuslegene ikke motarbeide!
- Helseutgiftene har gått til himmels de siste 7 årene: Det har vært en økning på 70 mrd.
kroner i årlige utgifter til nåværende helseutgifter på totalt 207 mrd. Sykehusene har
fått 50 mrd. kr. av denne økningen.
- De siste to årene har vi fått 2000 nye leger. Alle disse havnet på sykehus, ingen i
kommunehelsetjenesten. Slik kan det ikke fortsette!
- Framtidas brukere av helsestellet er annerledes enn dagens: det vil bli flere kronisk
syke og langt flere eldre. Dette krever de nye grepene som nå tas.
- Regjeringen legger opp til at det skal lønne seg for kommunene å gi behandlingen
nærmere der folk bor, framfor sykehusinnleggelser som kunne vært unngått.
- Nå må kommune tenke helt nytt. Sammen med fastlegene og alle andre helsearbeidere
kan en nå lage nye måter å hjelpe folk på, skreddersydd til den enkelte kommune.
- Med utgangspunkt i eksisterende ressurser kan en på Halden sykehus få til et avansert
Distriktsmedisinsk Senter i samarbeid med Legevakta, alle fastlegekontorene,
sykehjem og de hjemmebaserte tjenestene i kommunen.
- Hvis alle legger godviljen til og er villig til å tenke nytt, vil det gi store forbedringer
for folk rundt om Østfold. Særlig fordi det er svært mye som er bra allerede nå. Det
blir et godt utgangspunkt for å møte framtidas behov.
Kan kommunene klare de nye grepene? Svaret er uten tvil ja. Kommunene er selv de
beste til å vurdere hvilke oppgaver som skal løses i egen regi og hvilke oppgaver som
løses best i samarbeid med andre kommuner. Helsedirektoratet dokumenterer at i dag
er samhandlingen best i små og mellomstore kommuner og dårligst i de store
kommunene.
Forslaget om store kommunesammenslåinger er derfor helt ubegrunnet og unødvendig.
Fellestenking må allikevel til, og godt samarbeid er for lengst i gang rundt om i
kommune-Norge.
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