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VANSTYRT ELDREOMSORG. Ikke hør på det tåkete pratet fra pleiere og byråkrater
og politikere. Krev deres fordømte rett!

Alle oldinger, forén eder!

Kronikk
NIKOLAJ FROBENIUS
forfatter

Uverdig behandling. Etter å ha fulgt min
92 år gamle far gjennom det siste året, er
jeg blitt svært pessimistisk, både på vegne
av de eldre og det offentlige forvaltningssystemet som skal ivareta deres interesser.
Norsk eldreomsorg virker preget av absurd
vanstyre og nepotisme. Særlig ille er det for
de eldre som ennå ikke er «syke nok» til å
få et tilstrekkelig tilbud fra velferdssamfunnet. Vi som en gang i tiden skal bli gamle, bør ikke regne med en forutsigbar og
verdig behandling fra det offentlige. Eldrebølgen kan bli et langt og uforutsigbart
mareritt.
Knipe øynene igjen. 250 sykehjemsplasser står tomme i hovedstaden og kommunen betaler millioner i leie for lokalene.
Samtidig får 266 eldre avslag på sykehjemsplasser. Dette er bare ett eksempel på
at kapasiteten ikke er det største problemet i norsk eldreomsorg, men kommunenes manglende vilje til å betale for de eldres velferd.
At forvaltningen i tillegg preges av rigid
byråkrati og tilfeldige avgjørelser, gjør at
de eldre føler seg som brikker i et helsepolitisk helvete. I det frie, sunne og velfriserte
Norge kjenner en voksende del av befolkningen på konsekvensene av vanstyret.
Ufrihet, sykdom og sosial fattigdom preger
mange eldres hverdag. De som bygget dette
landet blir daglig utsatt for vår kulturs inngrodde eldrefiendtlighet og nedvurdering.
Antall klager doblet. I Oslo er antallet
klager fra eldre på helse- og velferdstilbud
doblet det siste året. I Bergen har de gitt
50 000 eldre sterke antipsykotiske midler
for å bøte på den ubehagelige tilstanden senil demens. Ute i det norske politiske samfunnet er det stort sett bare én kur som blir
benyttet. Å knipe øynene hardt igjen, og late som om vi ikke ser hva som skjer med de
eldre.
En slags medynk. Det er ingen som tvi-

ler på at faren min er syk; han har nyresvikt, leddgikt, emfysem, blodpropp og har
hatt en rekke hjerneslag. Han har flere sykdommer enn det jeg kan regne opp i denne
kronikken. Likevel sier tildelingsteamet på
Nesodden at han ikke er dårlig nok. Han
har bare 1,96 poeng, sier de. Han «burde»
hatt fire poeng, sier de, med en slags medynk i stemmen. Hadde han bare hatt fire
poeng ville han fått den sykehjemsplassen
han har søkt så mange ganger.

Er behandlingen lovlig? Du er ikke de-

ment, sier helsepersonalet, ganske beklagende. Problemet for faren min er at han
ikke er åndsløv, han er ikke spist opp av
kreft eller rystet av Parkinsons. Dessverre.
For hadde han vært det, hadde han fått den
hjelpen han trenger til å leve noen år til.
Senere tenker jeg: Er denne behandlingen
lovlig? Det faren min ønsker seg er et korttidsopphold på et sykehjem. Han sier til
meg: Akkurat nå klarer jeg meg ikke alene,
Nikolaj.

Debatt økonomi

Det pågår for tiden en forunderlig
debatt i Norge om hvorvidt man
skal kunne bruke hijab i politiet. I
politiet bruker man som kjent
uniform. Og de fleste som deltar i
debatten synes ikke å vite hva en
uniform er. I leksikon kan man lese: uniform; ensartet. Lik bekledning for utføring av spesiell virksomhet, offentlig eller privat virksomhet. Man kan også lese; uniformere; kle i uniform, gjøre
ensartet. Det kan vel ikke være så
mye å debattere her: I politiet skal
alle – eller ingen – ha hijab. Hvem
bryr seg forresten om leksikon nå
for tiden? Allmenndannelsen er
så åpenbart på nedtur! Det er foruroligende at dette også synes å
gjelde ledere i samfunnet vårt.

ROLF ULSETH

Norges teknisknaturvitenskapelige universitet

Intet selvmord
på PRIO

De gamle har betalt verdens høyeste skatter i 70 år, men vi – deres etterkommere – klarer ikke å gi dem verdige leveforhold, skriver Nikolaj Frobenius.
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Ikke syk nok. Til å begynne med tenkte
jeg at det ville være en enkel sak å skaffe
plass til en syk 92-åring. Så feil har jeg sjelden tatt. Vi har søkt opphold på Nesodden
og i Oslo, på kommunale og såkalt private
sykehjem, vi har søkt rehabiliteringsinstitusjoner. Men det er ingen som har plass
til ham. Han har tryglet tynt om å få plass,
men Nesodden kommune har avslått. Han
har skjelt dem ut, men de har med stoisk
ro vist ham døren, gang på gang. Til slutt
ble vi nødt til å innse den bitre sannheten:
De har ikke plass til ham. De kan ikke gjøre noe for å hjelpe. Hverken retten til pleie
og velferd (helsetjenesteloven) eller retten
til fritt sykehjemsvalg, gjelder visst i dette
tilfellet: Han er ikke syk nok.
Bryter loven. Pasientombud Petter
Holm mener norske kommuner bryter loven når de nekter syke eldre sykehjemsplass. De som har krav på plass, skal få det
innen et par uker, og det er etter loven ikke
tillatt å lage ventelister, opplyser Holm. Pasientombudet mener også at eldre som søker sykehjemsplass, høyst sannsynligvis
trenger det.
Jeg prøver å tenke meg det motsatte: At
det sitter flokker av kriminelle eldre i omsorgsboliger omkring i landet og pønsker
ut skumle planer for hvordan de kan lure
kommunene til å gi dem en sykehjemsplass de strengt tatt ikke trenger. Det begynner å bli klart for meg: Behandlingen
av de eldre minner meg om virkemidlene
fra det absurde teatret som faren min en
gang i tiden likte så godt. Bestillerkontorene, eldreombudet, kommunene og helsepolitikerne er alle ansvarlige aktører i dette latterlige og tragiske politiske spillet.
Et slags verdensbilde. Seniorene har

støttet opp om velferdsstatens grunnpilarer. De har levd igjennom krigen, stemt på
Arbeiderpartiet og bygget landet, dessuten
har de hatt gleden av å oppleve inngangen
til oljealderen. De gamle har betalt verdens høyeste skatter i 70 år, men vi – deres
etterkommere – klarer ikke å gi dem verdi-

«Ufrihet, sykdom og sosial fattigdom preger mange eldres hverdag»

Kapitalismen har ingen like når det
gjelder å utløse det menneskelige samfunns kollektive økonomiske krefter,
skriver Dani Rodrik. Økonomi side 7

Hijab - på hodet?

Debatt nett

Nikolaj Frobenius deltar i nettdebatt om eldreomsorg fra kl. 11 i dag.
Delta på ap.no/meninger

ge leveforhold. Kanskje er det ikke så rart.
I vårt verdensbilde er alderdom en krenkelse. Noe uønsket og ekkelt. Noe vi vil
gjemme vekk og glemme. Noe som oppleves truende mot vårt perfeksjonerte menneskebilde.

Sikkel og lalling. De gamle har ingen
ting å tilføre oss. Bare piss. Sikkel. Lalling.
Kanskje burde vi kjøre de gamle rett på
kirkegården, når de når en viss alder, tenker jeg, rasende, på vei ut av nok et møte
med en institusjon som ikke har noe å tilby faren min. Kanskje burde vi dumpet
dem der, på kirkegården, tenker jeg. Kanskje ville det være en mer human måte å
kvitte seg med dem på. Å se sin vitale, hjernefriske, frekke far, bli tvunget til å forlate
det ene sykehjemmet etter det andre, i SVkommuner og Høyre-kommuner, å se ham
gråte og trygle om å få bli, bare for til slutt
å bli dumpet i en omsorgsbolig hvor han
dag for dag brytes ned av sine helseproblemer, er mildt sagt opprørende.
Tusenvis av pleietrengende. I Norge

sitter det tusenvis av pleietrengende gamle
som ennå ikke er dårlige nok til å komme
på sykehjem. Likevel er de sykere enn de
fleste av oss noen gang har vært. En 30-åring ville aldri ha funnet seg i å bli neglisjert på en sånn måte. Den ville ha rast:
Sånn finner jeg meg rett og slett ikke i å bli
behandlet.

Rett. En morgen våkner jeg tidlig. Jeg
ser et bilde helt klart for meg. Det er de
gamle bleke som reiser seg fra sengene.
Med varsomme skritt stavrer de ut på fortauene mens de myser mot vårsolen. Flere
og flere hvite hoder stimler sammen. Rekkene av rullatorer danner et forbausende
mønster mellom rekkehusveiene. Nå triller de, fortere og fortere ned bakken mot
pleiehjemmet. Jeg tenker: Alle oldinger,
forén eder! Knus rutene. Treng dere inn.
Lenk dere fast til sengene. Spytt ut medisinene. Spis kakene og drikk den hersens
rødvinen deres. Ikke hør på det tåkete pratet fra pleiere og byråkrater og politikere.
Velt sengene. Krev deres fordømte rett.
Dere bygde landet. Ta det nå tilbake.

Debatt Si; D

Ryktet om at PRIO-forskere begår
kollektivt selvmord (Ola Tunander, Aftenposten 17. februar) er
overdrevet. Det er riktig at grunnbevilgningen er for liten, at Forskningsrådet har lite penger til fri
forskning, at vi av og til undrer oss
over avslag på prosjektsøknader,
og at noen av våre beste har søkt
seg til Universitetet. Vi savner
dem, men har god kontakt. Gjennom søknader til Forskningsrådets programmer, om Senter for
fremragende forskning, til EUs
rammeprogrammer, til Utenriksog Forsvarsdepartementet og
andre, har vi likevel stort sett lykkes i å holde våre forskere sysselsatt, på forsker 1, 2 og 3-nivå. Flere ligger nå an til professorkompetanse. Fjorårets arbeidsmiljøundersøkelse viste mye
søknad-stress, men de fleste synes miljøet er topp – å forske for
fred er nemlig meningsfylt. I
grunnen er det også greit nok,
når vi ikke har undervisningsplikt,
at vi må bevise vår nytte ved å
skaffe prosjekter.

STEIN TØNNESSON

direktør, Institutt for fredsforskning (PRIO)

Nasjonalmuseet
enda lenger vest

I en kronikk i Aftenposten 13. februar argumenterer Trond Giske
for at Nasjonalmuseet skal ligge
ved det som før var Vestbanen.
Mitt spørsmål til Giske er: Hvorfor
ikke enda lenger vest? Eller; for å
henge bjella på katten: Hvorfor
skal også denne monolitten ligge
i Oslo?

VIDAR LEHMANN

Bergen

Aftenposten
retter

Dag Viljen Poleszynski er ikke
psykiater, slik vi kom i skade for å
titulere ham i onsdagens kronikk.
Poleszynski er siviløkonom, ernæringsfysiolog og dr.philos. fra
Institutt for sosiologi ved Universitetet i Tromsø.

Det er noe alvorlig galt når jeg møter mennesker i hverdagen min som mener at promillekjøring er akseptabelt når «man ikke kommer seg hjem fra festen på andre måter», skriver Priya Prasath (16).
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