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DEBATT

Hvis vi vil beholde de pårørende og samtidig den sosialdemokratiske velferdsstaten, kan      ikke ansvaret lempes over på de pårørende i 
større grad slik dagens politikk ser ut til å gjøre, skriver innleggsforfatterne.  Foto: Frank May/NTB

En sterk offentlig velferdsstat kan ikke lempe omsorg over på de pårørernde. 

Hvem skal løse omsorgskrisa?

hvordan vi opplever rollen vår og skape 
ideelle, mer aktive pårørende, men som 
også blir syke eller utslitte.

Ansvarliggjøring av pårørende for å 
avlaste det offentlige vil bety at pårø-
rende enten gjør arbeidet selv eller at en 
kjøper private tjenester. Den norske 
velferdsstaten vil da endre seg i en nyli-
beral retning med større forskjeller i 
befolkningen. 

Dette er imot den nye regjeringa sin 
politikk.

Hvis vi vil beholde de pårørende og 
samtidig den sosialdemokratiske vel-
ferdsstaten, kan ikke ansvaret lempes 
over på de pårørende i større grad slik 
dagens politikk ser ut til å gjøre. Flere 
må ansettes, og flere må få jobbe heltid, 
som Skoghaug og Luther skriver. 
Økning av offentlige ansettelser i det 
omfanget som kreves, fordrer også 
høyere skatter. Å betale mer skatt er lite 
populært, som Holmøy i SSB også sier 
til Sykepleien 10. mai 2019.

Det gjenstår å se om Støre-regjeringen 
tør å satse på velferden.

Kaster samfunnet bort de uføres 
restarbeidsevne? Det kortet svaret er 
ja. 

Det er ca. 100.000 mennesker med 
nedsatt arbeidsevne som står utenfor 
arbeidslivet, og Erna Solberg sa i per-
spektivmeldingen tidligere i år at 
«Det er flere i arbeid som er svaret på 
de langsiktige utfordringene for dette 
landet», med andre ord er økt syssel-
setting løsningen.

Hovedbudskapet, slik jeg leser i inn-
legget, er systemkritikk av Nav. 
Caffrey, Lægreid og Smith hevder at 
«…de fleste dermed ender på uføre-
trygd, og mange av disse igjen går 
over i frivillig sektor og tar ut restar-
beidsevnen sin der i stedet.» I juli i år 
skrev derimot Trygve Hegnar en 
lederartikkel om uføretrygdede 
«Altfor mange uføretrygdede» i 
Finansavisen , der lederen for 

Akademikerne Nav hevder at 
«Hovedårsaken til mange uføretryg-
dede i Norge er kostnadsnivået vårt.» 
«Hvorfor vi har mange uføretrygdede 
i Norge» (Finansavisen). Samtidig er 
psykiske lidelser og muskel- og skje-
lettsykdommer, ifølge Nav (1 av 3 
uføretrygdede har en psykisk lidelse 
eller atferdsforstyrrelse – nav.no), 
den mest vanlige årsaken til arbeids-
uførhet i dag, og jeg kan vanskelig se 
at det har sammenheng med arbeids-
innvandring og kostnadsnivået i 
Norge som lederen for Akademikerne 
Nav hevder.

Hovedproblemstillingen som 
Caffrey, Lægreid og Smith derimot 
ikke tar opp, er «elefanten i rommet» 
– det finnes dessverre ikke jobber til 
samtlige som bor i Norge, subsidierte 
jobber eller ei, så hvordan skal den 
norske stat sortere/velge ut men-
nesker med funksjonsnedsettelser 
og/eller andre utfordringer mht. 
arbeid? 

Riktignok foreslår Caffrey, Lægreid 
og Smith «Et arbeidsliv som åpnes 
opp for delvis uføre personer, kan 
svært gjerne subsidieres av staten.», 
men staten subsidierer allerede i 

form av lønnstilskudd, og jeg tror 
ikke det blir et riktig signal utad om 
man skal subsidiere frivillighet. Nav 
forvalter også en tredel av statsbud-
sjettet, og jeg mener at det bør stilles 
strengere krav til hvordan disse pen-
gene forvaltes, slik at man unngår 
metodeopplegget som påpekes av 
skribentene. Mange er også uføre av 
mange ulike årsaker. Det at noen 
velger å jobbe frivillig er ikke alltid 
ensbetydende med at man har reell 
arbeidsevne i forhold til de krav som 
stilles i arbeidslivet, hvis så er til-
felle så kan man stille spørsmål ved 
gyldigheten av vedtakene. Noe som 
også underbygges av hva Hanne 
Glemmestad fra Fellesorganisasjonen 
som representerer rundt 2.000 Nav-
ansatte uttalte under høringen til 
kontroll- og konstitusjonskomiteen i 
fjor, at «Målekort og kvantitet har 
blitt viktigere enn en forsvarlig juri-
disk vurdering.» Det er altså sys-
temet i Nav som først og fremst må 
endres.  

Derimot tror jeg at vi kan enes om 
at regjeringen må ta stilling til 
hvilket samfunn man ønsker seg 
fremover, fordi før eller siden må vi 
snakke om «elefanten i rommet».

Hva med «elefanten i rommet»?

I møte med de mer alvorlige multire-
sistente mikrobene trenger Norge en 
ny smittevernplan som inkluderer 
teknologi i beredskapen.

Koronapandemien har vært (og er) 
en tøff test for norsk helsevesen. Men 
som WHO og andre internasjonale 
organisasjoner trekker frem er multi-
resistente mikrober den største trus-
selen mot verdenshelsen de neste 
årene. De forventer ca. 10 millioner 
dødsfall årlig fra 2050.

I Norge får 35.000 nordmenn årlig en 

sykehusinfeksjon – mange dør. De 
globale tallene er økende.

«Sammenlignet med den neste 
pesten var koronaen bare oppvar-
mingen», skrev Aftenpostens kom-
mentator Ingeborg Senneset. «Flere 
nordmenn kommer tilbake fra ferie i 
utlandet med multiresistente bakte-
rier», sier dr. med. Dag Berild, en av 
Norges fremste på området.

Konsekvensene med multiresistente 
mikrober er mange. Det blir vanske-
ligere, og ofte umulig, å behandle 
«vanlige» lidelser som bytte av hofte, 
kneledd – og kreft.

På sykehus med påvist resistente 
bakterier er det svært viktig å for-
bygge for å hindre spredning til andre 
pasienter og helsepersonell.

Det er nødvendig å sikre en bedre 
beredskap for den neste smittebølgen, 

enn hva vi hadde i møte med covid-19.
Infeksjoner dreper selv om vi har 

virksomme antibiotika, men resis-
tente mikrober dobler dødeligheten.

Som tiltak er det ikke nok med mer 
renholdspersonell – vi trenger politi-
kere som handler og tar trusselen på 
alvor. Gjeldende handlingsplan for 
smittevern nevner ikke teknologiske 
løsninger (HOD).

En ny smittevernplan med alle inn-
satsfaktorer – også teknologi – må 
inn i beredskapstankegangen. Tekno-
logi som desinfiserer rom raskere, og 
betydelig mer nøyaktig, enn såpevann 
og klut. Likevel er sistnevnte regelen 
ved de fleste norske sykehus.

Vi var ikke forberedt på en pandemi 
– den udiskutable trusselen som nå er 
på vei har vi fremdeles litt tid til å ta 
fatt i – men tiden er knapp.

Den største smittebølgen ligger foran oss

Fagskolesektoren er i sterk vekst, og 
det er bred enighet om at veksten skal 
fortsette. Samtidig er det mye som 
tyder på at utdanningskvaliteten er 
varierende.

Fagskolene tilbyr høyere yrkesret-
tede utdanninger og gir kompetanse 
som kan tas direkte i bruk i et 
arbeidsliv i rask endring. Ifølge NHOs 
kompetansebarometer er dette noe 
bedriftene har et særlig stort behov 
for.

Sektoren er i rask vekst. Fra 2019 til 
i år økte antallet studenter med 25 

prosent. I løpet av de siste fem årene 
har NOKUT hatt en dobling i antall 
søknader om fagskoleakkreditering. 
Det er bred politisk enighet om at 
veksten skal fortsette.

Samtidig er det en del tegn som 
tyder på at kvaliteten er under press. 
I årets Studiebarometer for fagsko-
lestudenter svarer over 60 prosent at 
de er bekymret for at utdannelsen de 
har fått under korona er av dårligere 
kvalitet enn i en normal periode. I 
tidligere utgaver av undersøkelsen 
har det kommet frem at studentene 
mener at kontakten med arbeidslivet 
ikke er god nok. Fagskolene skal gi 
korte yrkesrettede utdanninger, og 
kontakt med arbeidslivet burde være 
en av deres styrker. I tillegg har 
NOKUTs tilsyn med fagskolenes kva-
litetsarbeid avdekket at det er en del 
å ta tak i. Av de fem fagskolene som 
var med i første tilsynsrunde var det 

kun én som i utgangspunktet doku-
menterte godt og systematisk kvali-
tetsarbeid.

Mange er opptatt av fagskoleutdan-
ningenes kvalitet, ikke minst fagsko-
lene selv, det er bra. Regjeringen la 
frem fagskolestrategien «Videre vekst 
og kvalitet – strategi for høyere 
yrkesfaglig utdanning» i juni i år. 

Mitt håp er at en ny regjering vil prio-
ritere fagskolene og jobbe for videre 
vekst og kvalitet. Det krever målrettet 
og felles innsats fra myndighetene, 
partene i arbeidslivet og fagskolene og 
deres eiere. Jeg vil anbefale dem å lytte 
til studentenes tilbakemeldinger i 
Studiebarometeret. NOKUT vil også 
analysere resultatene fra undersø-
kelsen videre og bruke informasjonen 
vi har til å sikre, utvikle og informere 
om utdanningskvaliteten ved fagsko-
lene.

Sterk vekst i fagskolene – kvaliteten må styrkes
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