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Fremmet av Andøy SV 
 

Helse-Norge i krise – tiltak må på 1 

plass før sammenbrudd inntrer 2 

 3 
Når kommunalsjefer uten fagkompetanse på pleie- og omsorgssektoren, styrer 4 
sektoren med regneark mens de faglig kompetente ansatte får «munnkurv» for at 5 
kommunene skal holde budsjettet, forsvinner både ansatte og de dyktige 6 
lederemnene til andre "bransjer" enn pleie og omsorg. Når pårørende til pasienter i 7 
sykehus og eldreomsorg i hjemmesykepleien, omsorgsboliger og sykehjem opplever 8 
svikt og "retusjering" av de faktiske forhold, er det grunn til å reagere.  9 

Det skjer en økonomidressur fra toppen og ned, fra storting og regjering til kommune 10 
(og helseforetak) som skjuler de faktiske forhold overfor politikere som sjelden eller 11 
aldri har satt sin fot innafor pleie- og omsorgssystemet. Ansatte knebles i forbindelse 12 
med avviksrapportering som skal finne sted - mange opplever å få irettesettelser av 13 
overordnede hvis de sier ifra og må gå på akkord med sin faglige etikk.  14 

Helsepersonellkommisjonen la torsdag 2. februar 2023 fram en urovekkende rapport 15 
om situasjonen. De neste 20 årene blir det 250.000 flere mennesker over 80 år i 16 
Norge, noe som nødvendigvis vil legge mer press på helsetjenesten. Kommisjonen 17 
peker bl.a. på at for å sikre bærekraft er det viktig å sørge for at unge har lyst til å 18 
utdanne seg og ha en lang karriere innen helse og omsorg, understreket 19 
kommisjonslederen. 20 

Kommisjonen viser også til at dagens organisering av helsetjenesten, med ulike eiere 21 
– primærhelsetjenesten i kommunen og spesialisthelsetjenesten i staten – er 22 
krevende og fører til en personell-lekkasje mellom nivåene. Det må utredes en 23 
alternativ organisering.  24 

Nordland SV mener at det i forlengelsen av rapporten bør settes ned en uhildet og 25 
faglig kompetent krisekommisjon for å få alle forhold på bordet og til å foreslå hvordan 26 
arbeidsdeling og standard i helsesektoren skal være. Finansieringa til pleie- og 27 
omsorgstjenesten i kommunene må uansett bli øremerket fra statens side!   28 

 


