Rødt er denne testens klare vinner. Svarene er gode, tydelige
og svært nær vår ”fasit”. Partiet framstår også troverdig i
sykehuspolitikken, ved at det konsekvent har stemt og
arbeidet aktivt for Aker sykehus. Litt mangelfulle svar om
samhandlingsreformen, psykiatri og rus.
Fremskrittspartiet skårer en sterk femmer på vår test. Partiet
svarer klart og tydelig på alle spørsmål, og nøler ikke med å
slå fast at Aker skal leve som fullverdig sykehus, og at
fusjonen mellom Oslo-sykehusene må stoppes umiddelbart.
Trekk for manglende konkretisering av hvordan sikre nok
midler til Oslo-sykehusene..
Høyre gjør en relativt god innsats, men preges av svar som
ikke gir like stor klarhet i hva som bør skje når skadelige
vedtak først er fattet. Har for stor tro på fusjonen til Oslo
universitetssykehus. Generelt positive intensjoner, men litt
for mye tåkeprat. En svak firer.
Kristelig Folkeparti taper på å snakke seg bort i vår test. I
praksis har partiet vært en sterk alliansepartner for venner av
Aker sykehus. Nå preges svarene i alt for stor grad av at
kampen er over og av at vi må vende det andre kinnet til. Det
resulterer i en svak treer.
Det er overraskende at lokalsykehuspartiet Senterpartiet ikke
svarer tydeligere enn de gjør i kampen for Oslos
lokalsykehus, Aker. Forbilledlig klare på at Oslo-fusjonen må
reverseres. Overdreven tro på samhandlingsreformens
velsignelser. Svak treer.
Arbeiderpartiet berger en treer med et nødskrik. Svaret
preges av at regjeringspartiet står på helt feil side i kampen
for Aker, noe mange i Oslo Ap sikkert er fortvilet over. Alt for
langt svar. Lovende at det åpnes for viktige omkamper om
Akers framtidige innhold og befolkningsforflytningen til Ahus.
Venstres svar preges av en holdning om at ting ikke kan
endres når det er vedtatt. Skuffende klare på at den
mislykkete fusjonsprosessen i Oslo er riktig. Partiet har aldri
vært noen kraft i sykehuspolitikken i Oslo. Likevel brukbare
vurderinger av samhandlingsreformen og framtidig
underdekning av sykehusplasser. Klar toer.
Svaret fra Miljøpartiet De Grønne preges litt enkelt sagt av
tro på at sykehus egentlig er unødvendig, bare folk lever litt
sunnere. Partiet forholder seg i liten grad til problemene i
dagens sykehusvirkelighet, men skal tross alt ha pluss for en
sunn skepsis til samhandlingsreformen. En svak toer.
SV er testens største skuffelse. Partiet er det eneste som har
avslått å svare på spørsmålene våre, på tross av gjentatte
purringer og tilbud om utsatte frister. Når man ikke møter til
eksamen, stryker man. Oslo SV har heller ikke på langt nær
imponert i Aker-saken, og har sviktet sine tidligere tydelige
holdninger i sykehuspolitikken.

