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Hvem skal få behandling i helse

vesenet? Hvem skal ikke få? Pri

oriteringsutvalget skulle vurdere 

dagens og fremtidens priorite

ringsutfordringer.

Utvalgets innstiling ble pre

sentert sist onsdag (NOU 

2014:12). Forslagene er bå

de udemokratiske – fordi man 

overfører makt fra politikk til 

byråkrati, og umoralske – fordi 

man setter svake grupper opp 

mot hverandre. 

Prioritering av samfunnets 

ressurser er kjernen i all poli

tikk. Vi velger representanter til 

å foreta denne prioriteringen på 

våre alles vegne, og hvis vi er ue

nige i det de gjør, bytter vi dem 

ut ved neste valg. Slik er idealet. 

I virkeligheten blir stadig fle

re prioriteringer overført fra 

politikken til byråkratiet, slik 

Maktutredningen dokumenter

te for noen år siden. Dermed 

tømmes politikken for mening, 

samtidig som den reelle makten 

fjernes fra demokratisk kontroll.

Overser. Prioriteringsutvalgets 

forslag bidrar til denne udemo

kratiske prosessen:  

 ■ Utvalget overser det viktigste 

prioriteringsspørsmålet, nemlig 

mellom helsesektoren og alt an-

net. Man formulerer seg som om 

helsebudsjettet har en fasttøm

ret, naturgitt størrelse. Det er 

selvsagt en misforståelse.

 ■ Politikerne velger størrelsen 

på helsebudsjettet; politikerne 

velger for eksempel å bygge veier 

fremfor sykehus. Kort sagt: Po

litikerne velger hvor mye prio

ritering som må foregå internt 

i helsesektoren. Dersom bud

sjettene øker, bortfaller mye av 

prioriteringsbehovet. 

 ■ Utvalget nører opp under en 

myte – at ressursbruken på hel

se er spesielt stor i Norge, og 

at prioritering derfor uansett er 

nødvendig. Det er galt. Norge 

bruker en mindre andel av brut

to nasjonalprodukt på helse enn 

de fleste andre vestlige land. Det 

offentliges utgifter til medisin

bruk er omtrent halvparten av 

gjennomsnittet i OECDlande

ne. Sengetallet i norske sykehus 

er svært lavt. 

 ■ Utvalget gir inntrykk av at 

prioritering er noe som kan ba

seres på regnestykker. «Riktig 

prioritering er helt avgjørende», 

skriver de, og avslører en un

derlig oppfatning av priorite

ringens vesen. For det handler 

nettopp ikke om å finne riktig 

svar, men om å foreta verdivalg. 

Det handler ikke om matema

tikk, men om politikk. 

 ■ Utvalget skriver at prosedy

rene for prioritering bør «binde 

beslutningstakeren til masten». 

Dette er underlig lesning i ju

bileumsåret for 1814. Utvalget 

synes å mene at politikerne skal 

abdisere fra det som er deres 

oppgave. Samtidig presenterer 

utvalget en rekke forslag for å 

styrke den byråkratiske kontrol

len over prioriteringsprosessene. 

Umoralen. Enda mer bekym

ringsfull er umoralen. Den er 

neppe tilsiktet – utvalget har 

sikkert hatt de beste hensikter. 

Men det gjør ikke saken bedre: 

 ■ Utvalget foreslår å tallfeste li

vets verdi – på en skala fra 0 til 1. 

Dette er nødvendig for å bereg

ne «helsetapet» ved ulike syk

dommer, noe som i følge utval

get er et sentralt prioriterings

kriterium. Men man spør ikke 

den enkelte pasienten – tallfes

tingen baseres på store befolk

ningsundersøkelser, slik at det 

i praksis blir flertallet som be

stemmer hvor stort «verditap» 

det er å leve med gikt, hjerte

svikt eller demens. 

 ■ Utvalget foreslår at alder – 

indirekte – skal ha betydning 

for prioritering. For jo eldre 

man blir, desto større er selv

sagt sjansen for å dø – og i høy 

alder taper man etter utvalgets 

oppfatning ikke så mange «go

de leveår» dersom man pådrar 

seg en alvorlig sykdom. Den

ne tanken er kynisk og alders

diskriminerende: Tenk for ek

sempel på en 80åring med kro

nisk lungesykdom, vonde knær 

og lett demens – og dermed lav 

tallfestet livskvalitet. Dersom 

han får en komplikasjon til sin 

lungesykdom kan han få effek

tiv og enkel behandling på sy

kehus – men regnestykkene vil 

vise at han ikke har noen «gode 

leveår» igjen, og dermed heller 

ingen gode leveår å tape, og slik 

havner han bakerst i køen. 

Verdensfjernt. Utvalget be

grunner sine forslag med hen

synet til de svakeste. Det frem

står verdensfjernt. For er ikke 

nettopp skrøpelige eldre de aller 

svakeste blant oss? Forslagene 

innebærer i virkeligheten å sette 

svake grupper opp mot hveran

dre, og er en oppskrift på stør

re klasseskiller i helsetjenesten. 

En pengesterk pensjonist som 

får beskjed om at hans kreftsyk

dom ikke gir ham tilstrekkelig 

«helsetap» til å bli prioritert, blir 

ikke sittende med hendene i fan

get, men kjøper seg nødvendig 

helsehjelp på det internasjonale 

Udemokratisk 

og umoralsk

Prioriteringsutvalget bidrar til den udemokratiske prosessen 

med å fjerne makt fra demokratisk kontroll. Enda verre er 

umoralen.

BILDET

– Prioriteringsutvalget er selv 
blitt en del av problemet, 
mener Vegard Bruun Wyller. 
Utvalgets leder, Ole Frithjof 
Norheim (t.h.) (bildet), over-
rakte onsdag innstillingen til 
helse- og omsorgsminister 
Bent Høie (t.v.).
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Vegard  
Bruun Wyller

 ● Professor, Universitetet i Oslo. 
Overlege, Akershus universitets-
sykehus

Radikalisering er  ingen 
enkel og enhetlig 
 prosess. Noen forskere 
hevder også at fokuset 
på radikalisering, særlig radikalisering 
i muslimske miljøer, kan virke stigma-
tiserende og ekskluderende overfor en 
større gruppe. 

Guri Hjeltnes, direktør HL-senteret på side 2

KOMMENTAREN

Jeg er redd vi ofte begynner i feil 
ende. Til tross for at det finnes 
mye god og evangelisk forkynnelse 
i menighetene, virker det som om 
vi har problemer med å integrere 
dette i vår mediebruk, en del av 
våre liv som opptar flere timer av 
vår hverdag. Jeg opplever for ofte 
at vi snakker om medievalgene 

uten å snakke om identitet.
At vi fordømmer pornografi 

uten å snakke om at vi i Kristus er 
fullkomne og hellige. At vi forma-
ner til å ikke utlevere seg og søke 
bekreftelse i sosiale medier, uten å 
snakke om at vi er elsket av Gud. 
At vi oppfordrer til å slå av TV og 
prioritere tid med Gud, uten at vi 
helt forstår hva det vil si å være 
barn som har en åpen adgang til 
vår himmelske Far.

Dermed står vi i fare for å få en 
flokk med slitne kristne som enten 

ikke orker å se på sin mediebruk 
som en del av etterfølgelsen av 
Jesus, og velger å ha det som en 
frisone i hverdagen. Eller vi får 
kristne som går med en konstant 
opplevelse av å ikke strekke til, 
ikke nå opp til de høye standar-
dene Guds ord tegner opp.

Da, som alltid, er det bare én 
medisin. Kun ett tiltak som nytter 
for å få en trygg identitet hos Gud. 
Å se på Jesus. 
 Jarle Haugland er daglig leder 
  i Familie og Medier

Vi begynner  
i feil ende

UTDRAG AV INNLEGG PÅ VERDIDEBATT.NO/JAhAUGL

kronikk
Prioriteringsutvalget

«Utvalget 
 begrunner sine 
 forslag med 
 hensynet til de  
svakeste. Det  
fremstår  
verdensfjernt»
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markedet. En minstepensjonist 

har ikke denne muligheten.

En annen underliggende 

 begrunnelse er hensynet til 

rettferdig fordeling. Her ligger 

mye av forklaringen på priori-

teringsutvalgets avsporing. For i 

iveren etter å oppnå rettferdig-

het er man blitt moralsk enøyd. 

Utvalget har tilsynelatende 

ingen problemer med at syke 

personer ikke får behandling; 

problemet er at mangelen på 

behandling ikke er systemati-

sert og underlagt byråkratisk 

kontroll. Man er lite bekym-

ret for at noen vil lide og dø 

som følge av nedprioritering. 

Bekymringen knytter seg til 

hvorvidt lidelse og død er rett-

ferdig fordelt. 

Misforståelse. Dette er en 

grunnleggende misforståelse, så 

la meg avslutningsvis minne om 

følgende: Det egentlige moral-

ske problemet er at 84 år gam-

le Helga med brukket lårhals 

venter to døgn på operasjon (i 

korridoren!), pådrar seg lunge-

betennelse og utskrives altfor 

tidlig til et utilstrekkelig kom-

munalt tilbud, samtidig som vi 

andre vurderer å kjøpe enda en 

flatskjerm-TV.

Det egentlige moralske proble-

met er at 47 år gamle Kristine 

med brystkreft ikke får behand-

ling som kunne gitt henne noen 

ekstra måneder sammen med 

mann og barn, samtidig som 

politikerne bevilger millioner 

til OL-planlegging.

Det egentlige moralske pro-

blemet er at 21 år gamle Hans 

med bipolar lidelse og rusav-

hengighet ikke får plass på psy-

kiatrisk institusjon, mens by-

råkratiet og helseforvaltningen 

får stadig flere stillingshjemler. 

Her kunne prioriteringsut-

valget gitt et positivt bidrag. I 

stedet er de selv blitt en del av 

problemet. 

Si din mening

•	verdidebatt.no/ofnorheim
i vårt nettforum kan du lese 
utvalgsleder Ole Frithjof nor
heims kronikk «Åpent og 
rettferdig» der han begrunner 
de foreslåtte kriterier for prio
ritering av helseressurser. Ta 
del i debatten.

•	Kronikker	sendes	til	 
debatt@vl.no
•	Kronikker	skal	ha	maksi
mal lengde på 6.000 tegn 
(inkludert mellomrom).
•	Legg	ved	bilde	av	deg	selv.
•	Kronikkene	skal	ha	infor
masjon om hvem skriben
ten er, temaet, hvilke kilder 
som er brukt og hvor en kan 
lese mer om temaet.
•	Redaksjonen	forbeholder	

seg rett til å forkorte. 
•	Innsendte	manus	 
blir ikke returnert. 
•	Vårt	Land	betinger	seg	 
retten til å arkivere og  
utgi alt stoff i avisen i  
elektronisk form i avisas 
eget arkiv eller andre data
baser	Vårt	Land	har	avtale	
med. 
•	Stoffet	kan	også	gjøres	til
gjengelig på avisas nettsider.

				REGLER	KRONIKK

Flere	tusen	debatterer	på	Vårt	Lands	diskusjonssider	på	nettet.	
debattantene oppretter sin egen blogg og publiserer sine innlegg selv. 
Du	kan	lese	hva	kjente,	meningssterke	personer	framfører	av	meninger.	
Og	du	kan	delta	i	debatten.	Det	gjør	du	ved	å	enkelt	registrere	deg	på	verdidebatt.no.	
du må delta med fullt navn. dette sikrer en saklig og «renslig» debatt. Tjenesten er gratis. 

deBATT PÅ neTTeT

Angra difor og vend om, så syndene dykkar kan strykast ut.
Då skal det koma tider med lindring frå Herren, og han skal
senda den Messias som er bestemt for dykk, Jesus.
Apg 3, 19-20

Forsiden Nyheter Lyd og bilde Meninger Ettertanke A - Å Valg Søkeord

vl.no

Forsiden Nyheter Lyd og bilde Meninger Ettertanke A - Å Valg Søkeord

Verdidebatt.no Søk etter tema og/eller bloggere Registrer deg Logg inn

Kirkenorge.no Søk kirke eller sted Søk

Angra difor og vend om, så syndene dykkar kan strykast ut. Då skal det koma tider med lindring
frå Herren, og han skal senda den Messias som er bestemt for dykk, Jesus. Apg 3, 19-20

Forsiden Nyheter Kristenliv Meninger

vl.no
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Hovedbrand:

Arnulf Torp
 ●Tidligere misjonær i Santal

misjonen. grimstad.

Debatt 
bønnesvar
I Vårt Land 1. november spør 

avisens journalist en dødssyk 

med ALS om det «ikke er naivt 

å tro på bønnesvar».

Det er ikke naivt å tro på 

bønnesvar. Jeg var for mange  

år siden misjonærkandidat på 

Fjellhaug. Jeg var nygift og 

uten inntekt. Kona jobbet som   

lærer, men vi hadde mange ut-

gifter.

Jeg fikk det for meg at min 

mor trengte en bibel, men jeg 

hadde ikke penger. Jeg leste i 

Bibelen at «alt dere ber om i 

mitt navn det skal dere få», så 

jeg ba. Et par dager senere kom 

et anonymt brev fra et sted hvor 

jeg ikke kjenner noen, med or-

dene «Gud har fortalt meg at 

du trenger penger til en bibel», 

vedlagt beløpet som en bibel 

kostet på Fjellhaug.

Dristige. Etter fire år på mis-

jonsmarken kom vi hjem. Vi var 

utkjørt og hadde lyst til å bli i 

Norge. Kallet tilsa at vi skulle  

ut igjen. Derfor var vi dristige 

og ba til Gud om at hvis vi fikk 

lov av Ham til å bli hjemme 

måtte han sørge for tre ting: 

Jeg måtte  få jobb, vi måtte få 

en bolig, og vi måtte få lån til å 

kjøpe boligen. 

Etter en stund fikk jeg høre at 

ei enke ville selge sitt hus. Bank-

sjefen sa at størrelsen på et lån 

var avhengig av jobb og lønn – 

og at styret i banken avgjorde.

Jeg hadde vært til jobbintervju, 

men det var veldig uvisst. Me-

gleren sa prisen selgeren ville 

ha. Det var langt over det jeg 

kunne stille opp med.

Etter en stund skjedde noe 

rart. Jeg fikk beskjed om at job-

ben var min hvis jeg ville ha den, 

jeg fikk brev fra banken om at 

jeg kunne få lån hvis jeg trengte 

det, og telefon fra megleren om 

at jeg kunne få huset for det jeg 

hadde antydet, forutsatt at jeg 

takket ja innen neste tirsdag. Alt 

skjedde samme dag. Det kaller 

jeg bønnesvar. 

Kalde føtter. Jeg kunne ramse 

opp minst 20 konkrete bønne-

svar. Dette er bevis for at Gud 

eksisterer og vil oss vel.

Vi fikk kalde føtter. Hvis vi 

slo til ville vi senere ikke ha råd  

til å reise ut igjen, selv om vi 

ville, så vi satte oss med Bibelen 

og sa til Gud at vi skulle luk-

ke øynene mens vi ba, og åpne 

 Bibelen tilfeldig og sette fin-

geren på et bibelvers og at det 

måtte være svaret fra Gud. «Gå 

derfor ut og gjør alle folkeslag 

til disipler.»  

Vi slo fra oss både jobb, hus 

og lån, men vi visste at vi hadde 

tillatelse til å bli hjemme der-

som vi ville. Det var godt å vite 

at det var Han som ville ha oss 

ut igjen når vi møtte motbør på 

feltet senere. 

Ikke naivt

Sverre Solberg
 ● Sangdiakon. Utviklet sangboka 

Syng med. Tidligere ansatt i 
norges Samemisjon

I	Tromsø	Domkirke	ble	det	for
rige	søndag	sunget	en	salme	på	
kvensk. den står i den nye salme
boka, nr 379: «Jeesuksesta lau
lan». Jeg liker at den nye salme
boka har salmer på både kvensk 
og flere samiske språk.

 i salmeboka brukes det en 
svensk omsetting av den fin
ske teksten.Jeg mener en heller 
må bruke den norske teksten av 
eyvind Skeie: «Sangen min om 
Jesus». den finnes i hans egen 
salmebok, 316 Salmer og sanger.  
En	norsk	omsetting	gjør	salmen	
mer anvendelig. i Skeies versjon 
har den en naturlig og nåtidig 

språkføring.	Jeg	håper	Skeies	tekst	
brukes mye slik at det er denne 
som kommer inn ved neste revide
ring av salmeboka. 

i den læstadianske forsamling 
synges salmen med teksten: «Jeg 
om Jesus synger». den finnes i 
sangheftet Noen åndelig sanger.    
Arthur Hansen har omsatt sangen 
og fått heftet trykt. Salmen er også 
en elsket salme på nordsamisk. 
den er kommet med i salmeboka 
Salbmagir’ji II (2005). Salmen 
ble sunget inn på nordsamisk for 
Sámi Radio i 1979, og er blitt mye 
brukt. Alf gjessing sitt arrange
ment er meget anvendelig for me
nighetskor. Salmen er god å synge 
og har et solid og lyst budskap. Så 
det mest naturlige ville vært om 
salmen stod i Salmeboka med 
kvensk, nordsamisk og norsk tekst.

Bruk heller Skeies tekst


