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Helseforetakene
for alle?
Helse Vest RHF som eier alle sykehusene fra Rogaland i sør til Sogn og
Fjordane i nord har pålagt sine lokale helseforetak å prioritere budsjetter i
balanse.

Ett av disse foretakene er Helse Bergen HF som dekker en region med
omtrent 360 000 mennesker.

Helse Bergen er i økonomisk trøbbel. I år må foretaket kutte 76 millioner
kroner for å komme i balanse. I tråd med opptrappingsplanen for psyki-
atrien er denne sektoren skjermet, noe som må betegnes som meget pris-
verdig. I de øvrige sektorene er det derimot foreslått drastiske kutt. Blant
annet er deler av habiliteringstjenesten for voksne i faresonen.

Dette er en tjeneste som gir et tilbud til mennesker som har store
problemer med å klare seg selv i hverdagen. Mennesker som har kom-
munikasjonsvansker, lærevansker eller samhandlingsvansker av et slikt
omfang at de er helt avhengige av tett oppfølging, daglig i sitt hjemme-
miljø. Og hjemmemiljøet må ha oppfølging fra spesialister for å kunne gi
disse menneskene et verdig liv og mulighet for utvikling og vekst.

Imidlertid er de ikke akutt syke. De ankommer ikke akuttmottakene
med blålys. De står ikke frem i mediene med sine historier. Og de er få.

Altså en gruppe som har alle odds mot seg i konkurransen om kronene.
En marginalgruppe for helseforetakene. En gruppe som står lagelig til for
hugg når nedskjæringer skal gjennomføres.

I skrivende stund kjenner vi ikke skjebnen til habiliteringstjenesten i
Helse Bergen.

Det som imidlertid er sikkert er at dens skjebne blir en prøve på helse-
foretakets troverdighet for funksjonshemmede og kronisk syke for frem-
tiden.

Blir disse tjenestene offer for kutt, dukkerArne Schouens ord fra 30–40 år
tilbake opp igjen i debatten: «Kvaliteten på et velferdssamfunn avgjøres
av hvordan det tar seg av sine svakeste».

Hvis omfanget eller kvaliteten på tjenestene til alvorlig hjerneskadde
reduseres som følge av helseforetakenes prioriteringer, må Helseministeren,
som eier av foretakene, kjenne sitt ansvar og gi sine direktiver med hensyn
til disponeringen av foretakenes ressurser.
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