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Klar for omkamp
Sengemangel: Det er bare
ett svar på den kommende
mangelen på sykehussenger
i hovedstaden, mener Oslos
byråd for helse og eldre,
Sylvi Listhaug (Frp): – Ikke
legg ned Aker.

Q IKKE HJELP. Byråd Sylvi

Listhaug mener samhandlingsreformen presenteres
som hokus pokus, men at
den ikke vil hjelpe nok mot
sengemangel i sykehusene.
Foto: Gunnar Lier

SAMHANDLINGSREFORMEN

VALGET
2011
HELSE
ÅSNE HAUGLI
OSLO

DN

skrev igår at det
bare i Oslo og
Akershus vil bli
behov for 1100 nye senger om
bare åtte år, dersom vi bruker
sykehusene på samme måte som
i dag. Samtidig har Helse Sør-Øst
ingen planer om å øke sengekapasiteten. I Norge vil det være
behov for 2000 nye senger om
åtte år – og det tilsvarer nesten
tre nye Ahus.
Samhandlingsreformen er en
viktig årsak til at de regionale
foretakene ikke planlegger
utbygging: De forventer at
kommunene skal ta over mange
pasienter. Listhaug frykter
krise.
Uforutsigbart for kommunene
– Det er en ting vi må gjøre nå,
og det er å sørge for at Aker ikke
blir lagt ned, sier Oslos helse- og
eldrebyråd Sylvi Listhaug.
Oslo kommune er – i likhet
med landets andre kommuner
– tiltenkt oppgaven med å overta
en god del av sykehusenes pasienter i årene fremover.
Samhandlingsreformen, som
trer i kraft ved årsskiftet, skal
stimulere kommunene til å
bygge opp rimeligere og alternative tilbud til sykehusene.
– Samhandlingsreformen skal
liksom være hokus pokus, sier
Listhaug, som selv ikke fester lit
til prosjektet.
Listhaug sier at slik finansieringen er varslet, vil Oslo ikke ha
nok penger til både å medfinansiere de pasientene som ligger
på sykehusene, og samtidig
bygge opp alternative tilbud.
Hun sier Oslo sågar vil få for lite
penger til å medfinansiere sine
egne pasienter med 20 prosent,
slik reformen tilsier.
– Her er ikke lagt inn pukkelkostnader, slik at vi kan bygge
opp alternativer, sier hun.
Listhaug mener at reformen

Q Skal bremse veksten i utgiftene til
spesialisthelsetjenesten – altså sykehusene.
Q Rimeligere kommunale behandlingstilbud skal erstatte dyre sykehusinnleggelser.
Q Kommunene skal etter planen
stimuleres til å etablere alternative
behandlingstilbud, gjennom et medﬁnansieringsansvar for sykehusene.
Q Trer i kraft 1. januar 2012.

skaper uforutsigbarhet for
kommunene.
Det er jo – heldigvis – ikke
kommunene som skriver inn
pasienter på sykehus, men
derfor har vi jo heller ingen
kontroll med hvor pasientene
kommer til å dra, sier hun.
Ikke legg ned
Det er krise i sikte dersom Helse
Sør-Øst ikke planlegger for flere
sykehussenger, mener Listhaug,
klar for omkamp om Aker
universitetssykehus.
– Jeg frykter at vi kommer dit
av vi totalt sett ikke har et
tilstrekkelig tilbud i Oslo. Det
gjelder også for akuttberedskapen, som er for dårlig nå, sier
hun.
– Det er utrolig å se at vi har
en hel akuttavdeling på Aker
som ikke brukes. Vi har alvorlig
syke på gangene på Ahus fordi
akuttilbudet er sprengt.
Listhaug legger til at hun tror
alle vil være enig i at akuttberedskapen i Oslo fungerte da den ble
satt på prøve etter 22. juli – på
grunn av en fantastisk innsats.
– Men vi vil komme i en situasjon der befolkningen forandrer
seg.
Da nye Ahus ble besluttet
bygget i 2003 lå det i kortene at
Aker skulle legges ned.
Listhaug minner om at man for
få år siden fryktet overkapasitet
ved sykehusene. Nå er det om å
gjøre å få pasienter ut i kommunene.
– Vi har hverken økonomi
eller virkemidler eller et apparatet som skal til for dette
prosjektet. Uansett om vi står på
og bygger ut, trenger vi mer
sykehus, sier Listhaug.
asne.haugli@dn.no

Har nok senger
OSLO: Helseministeren har ikke
noen indikasjoner på at antallet
sykehussenger vil bli for lavt
frem mot 2020.
– Men vi vil trenge andre
typer kompetanse og behandling, sier hennes statssekretær,
Robin Kåss.
DN skrev igår at det vil være
behov for 2000 flere sykehussenger i 2020 sammenlignet
med i dag, dersom man har
samme liggetid og innleggelsesfrekvens som i dag. Det er Sintef
Helse som har beregnet dette.
DN skrev igår at de regionale

helseforetakene ikke har noen
planer om å øke sengekapasiteten frem mot år 2020.
Det tar ti år å bygge sykehus i
Norge, og det er derfor dagens
helseminister, Anne-Grete
Strøm-Erichsen, som er
ansvarlig for at vi har nok sykehussenger i 2020.
– Vi er enige i at det er en
enorm utfordring at det blir
flere eldre, sier Kåss, men han
avviser likevel at svaret alene er
å bygge ut sykehusenes sengekapasitet.
Kåss sier det er fire forhold

som er viktige, og ramser opp:
– Det er viktig å forebygge
sykdom. Det er viktig å ruste
opp eldreomsorgen i kommunene, gjennom Samhandlingsreformen. Det er viktig at vi har
ryddet opp i sykehusøkonomien, så de kan ha nok senger
og høy kvalitet.
– Og så vil det trengs en ny
type arbeidsdeling – mellom
sykehus og mellom avdelinger i
sykehus. Her vil det nok ble
mange tøffe kamper i årene
fremover, men dette er helt
nødvendig.
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p om Aker
MISLIGHOLDT. Klepp Sparebank har overtatt ﬁre blokker med i alt 77
leiligheter på Ålgård. Arkivfoto: Tomas Alf Larsen

Overtok leiligheter
etter Lunde-konkurs
FINANS

Klepp Sparebank har overtatt leilighetsprosjektet
g
p j
Elvegården på Ålgård som
var stilt som sikkerhet for
et misligholdt engasjement i forbindelse med
konkursen i Lunde
Gruppen.
ASGAUT NÆSS
STAVANGER

Stortinget må bestemme
OSLO: Høyres helsepolitiske
talsmann Bent Høie mener det
er Stortinget, og ikke de regionale helseforetakene, som bør
bestemme når det skal bygges
nye sykehus, og hvor, og
hvorfor.
Han mener det er behov for
en operativ nasjonal sykehusplan, på linje med konkretiseringsnivået i Nasjonal transportplan.
Høie mener at det er grunn til
å gå igjennom foreliggende
planer for utbyggingen sett i lys

av befolkningsveksten, og Sintef
Helses beregninger av sengebehovet.
Men det er ikke helseforetakene, men Stortinget som bør
vedta rekkefølgen i utbyggingen, finansieringen, hvilke
kriterier som skal ligge til grunn
for beregning av behovet, og
standarden som skal ligge til
grunn – for eksempel hvilken
gjennomsnittlig liggetid, mener
han.
Høie tror ikke de enkelte
helseforetakene har nok kraft

til å starte store investeringsprosjekter, blant annet fordi de
er usikre på statens støtte i
prosjektet. Redusert liggetid i
dag har blitt de regionale
helseforetakenes svar på den
kommende befolkningsveksten.
– Det går jo en grense der, for
hvor lav den bør bli, sier han.
Høie og Høyre ønsker å legge
ned de regionale foretakene, og
la Helsedepartementet overta
styringen.

Bokført verdi på leilighetsprosjektet bestående av fire blokker
med i alt 77 leiligheter på
Ålgård er beregnet til 86,4 millioner kroner. Dette er ut fra
forventet verdi og samme verdi
som banken la til grunn ved
beregning av tap og nedskrivninger på engasjementet i fjerde
kvartal 2010.
– Fortsatt er 37 av leilighetene
usolgt. Men de fleste er utleid
og gir inntekter, sier administrerende banksjef Tor Egil Lie i
Klepp Sparebank.
Lie sier de har engasjert et
firma som jobber med å få i
stand en avtale med Gjesdal
kommune og sameiet for å
ferdigstille uteområdet.
– Leilighetene vil bli solgt
gjennom megler. Det er foreløpig ikke klart hvem dette blir
eller hvor lang tid det vil ta.
Men vi ønsker ikke å være eiendomsbesitter, sier Lie.
Lie er fornøyd med bankens
halvårsresultat.
Syv millioner kroner i reduserte tap og nedskrivninger
førte til at Klepp Sparebank
bedret resultat før skatt med
39,9 prosent i første halvår i år,
sammenlignet med samme
periode ifjor.

Klepp Sparebank
Resultat per 1. halvår
Millioner kroner
Driftsinntekter
Driftsresultat
Resultat før skatt

2011
53,8
24,1
19,3

2010
52,3
22,6
13,8

Endring
2,9%
6,6%
39,9%

Egenkapitalavkastning etter
skatt ble syv prosent mot 5,6
prosent per første halvår 2010.
I andre kvartal i år økte rentenettoen til 1,28 prosent av gjennomsnittlig forvaltningskapital,
opp fra 1,22 prosent i andre
kvartal ifjor.
Medregnet lånene gjennom
Terra Boligkreditt er brutto
utlån redusert med 0,5 prosent
til 5,7 milliarder kroner i andre
kvartal 2011. Samtidig viser
innskudd fra kunder en økning
på 1,7 prosent til 3,1 milliarder
kroner.
Styret i Klepp Sparebank
mener uroen i finansmarkedene
i Europa og de senere tids
hendelser i USA gir grunn til å
tro at renten fra Norges Bank vil
forbli uendret dette året.
«Imidlertid vil dette gi økte
innlånskostnader til bankene
som igjen vil skape grunnlag for
mulige renteøkninger i løpet av
høsten», mener styret.
I halvårsrapporten heter det
at nye oljefunn i Nordsjøen gir
grunnlag for fortsatt optimisme
i det lokale næringsliv og at en
ser investeringene tar seg opp
både innenfor næringslivet og
privatmarkedet.
«Selv om det vil bli fortsatt
press på rentemarginene og
økte innlånskostnader regner
banken fortsatt med å kunne
levere et bra resultat for 2011»,
heter det i halvårsrapporten fra
Klepp Sparebank.
asgaut.nass@dn.no

