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Etter prinsippet om beste
person på viktigste sak 
blir nå Jonas Gahr Støre

ny helseminister. Det er sikkert
mange kritikkverdige forhold å 
ta fatt på. Mediene er fulle av 
dem. Men noe av det som helse-
vesenet kanskje kritiseres mest
for – køene – er egentlig knyttet
til det sosialdemokratiske
ønsket om helsetjenester til alle
uavhengig av egen betalings-
evne. 

Det grunnleggende med 
skatte finansierte helsetjenester
etter den sosialdemokratiske
oppskriften er at de i hovedsak 
er gratis for brukerne etter at
skatten er betalt. Tilgangen på 
tjenester skal være den samme
for fattig og rik.

Finansieringen skjer imid-
lertid på vilkår som er bedre for
de fattige enn for de rike, så 
lenge de rike betaler mer skatt
enn de fattige. Omfordelingen
er tilsiktet og ønsket av dem
som har satt systemet ut i livet.

Men gratis helsetjenester inne-
bærer også at tjenestene må 
rasjoneres ut til brukerne. Det er
selvsagt god grunn til å øke
kapasiteten på flere områder slik 
at køene blir mindre. Men det er
ingen grunn til å tro at en noen-
gang kan øke kapasiteten så mye
at det aldri blir kø. Når prisen er
null blir etterspørselen for stor.
Noe kø er en naturlig følge av 
den direkte omfordelingen i
helsesektoren.

Nå er det enkelt å bli kvitt
køene, noe Støre vet utmerket
godt. Han trenger bare å 
etablere markeder for helsetje-

nester, med priser som gir
likhet mellom tilbud og etter-
spørsel. I et slikt markeds-
system ville køene forsvinne
som dugg for solen. Men
grunnen til at køene forsvinner,
er at de med liten evne til å 
betale høye priser ikke får
tilgang til helsetjenestene. 

Selv om et rent markeds-
basert helsesystem trolig er
effektivt i den forstand at ingen
kan få det bedre uten at noen
får det verre, ville det være et
uttrykk for små ambisjoner i
fordelingspolitikken. For
eksempel går summen av 
velferd – eller nytt – opp ved å 
innføre et skattefinansiert null-
prissystem med rasjonering av 
helsetjenestene. Økningen i
velferden til dem som da får
tilgang til helsetjenester, er mye
høyere enn reduksjonen i
velferden til dem som får litt
mindre helsetjenester.

Problemet er bare at en slik 
tilsiktet og kanskje også 
vellykket omfordeling kan
fremstå som om helsevesenet er
grunnleggende ineffektiv og
byråkratisk. Rasjoneringen
leder til misnøye og noen
ganger til en helt urimelig
kritikk av forholdene.

Samtidig kan argumentene 
for kø som et naturlig utslag av 
sosialdemokratisk omfordeling i

evesenet, opp-fattes som en
skyldning for faktisk uduge-
et og ineffektivitet.

Men er ikke private,
arkedsbaserte løsninger 
tid mer lønnsomme enn de

ffentlige?
Jo, det er klart at de er det.

Dersom de som ønsker det 
kan gå ut av det offentlige
systemet og selv kjøpe sine 
tjenester for den skatten de 
etaler, ville private helsetje-
er og private forsikringsord-

ninger lett utkonkurrere de 
offentlige. Det er imidlertid en 
viktig hake: Private løsninger 
ville fortone seg billigere så lenge 
de private aktørene selv fikk 
velge sine kunder. 

Resultatet ville igjen bli en 
segregering. De tunge og ulønn-
somme brukerne ville det offent-
lige fortsatt ha ansvaret for, 
mens de brukerne som i 
utgangspunktet var friske og 
spreke, ville ende opp i de 
private ordningene og derved 
gjøre de private ordningene billi-
gere å drive enn de offentlige. 

Det er kanskje naturlig at
velgere blir kritisk (og stemmer 
Høyre) når de føler at de står 
overfor et tungrodd byråkratisk 
offentlig sektor. Men det som kan 
se ut som tungrodde byråkra-
tiske ordninger, kan noen ganger 
være resultatet av en vellykket 
helsepolitikk eller økonomisk 
politikk mer generelt. 

En politikk som gir vellykket
produktivitetsvekst i privat 
vareproduksjon er et eksempel. 
Produktivitetsveksten der inne-
bærer at offentlig tjenestepro-
duksjon fremstår som dyrere. I 
realiteten er det bare en 
endring i relative priser på vare-
produksjon i forhold til tjenes-
teproduksjon, som ikke så lett 
kan mekaniseres.

Det statlige byråkratiet får
likevel skylden, selv om saken 
dreier seg om hva som produ-
seres – varer eller tjenester – 
ikke om produksjonen foregår i 

offentlig eller privat regi.
Alt dette er eksempler på 

velferdsstatens paradoks. Når
den økonomiske evnen til å 
finansiere velferdsstatens helse-
tilbud til alle faktisk øker, så 
avtar den politiske viljen til å 
finansiere disse ordningene.
Velferdsstaten fortoner seg
dyrere og mindre effektiv 
nettopp fordi vi er rikere.

Helsetilbudene kan likedan 
fortone seg mindre effektivt
organisert nettopp når en
kanskje har lykkes med å få til
en rimelig fordeling av godene til
alle uavhengig av deres inntekt. 

Sosial og økonomisk omforde-
ling innebærer at en tar noe ut
av markedskonkurransen. Den
markedsbestemte fordelingen
gir mest til dem som tjener best.
I helsevesenet og i andre deler
av velferdsstaten omfordeler en
i tillegg noen av godene direkte
(«redistribution in kind», som
amerikanerne sier).

En vellykket politikk på dette 
området kan ofte se ut som
håpløs ineffektiv og byråkratisk.
En sosialdemokratisk organise-
ring kan derfor lett bli offer for
egen suksess.

Støre står over for store utfor-
dringer – også pedagogiske.

 Kalle Moene, professor ved 
Økonomisk institutt, Universi-
tetet i Oslo
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Bruk luktesansen og kartlegg
når det lukter, så finner du
gjerne kilden.
Dagbladet.no gir leserne
nyttige tips om hvordan de
kan finne ut hvorfor det lukter
vondt på badet.

Regjeringa har i fellesskap
kome fram til å endre toll-
vernet. Det er ei god løysing alle
partia er nøgde med.
Landbruks- og matminister
Trygve Slagsvold Vedum
forteller Nationen om rødgrønn
samling rundt ostefatet.

Et styrket importvern vil ikke gi 
et prishopp, men gjør at land-
bruket over tid kan få dekket
økte kostnader i markedet.
Bondelagsleder Nils T. Bjørke
forklarer på Bondelagets nett-
side at maten ikke blir dyrere,
det er bare prisen som går
opp.

Viss norsk storfekjøtt blir for
dyrt målt til dømes opp mot
kylling, så kan ei styrking av 
tollvernet bli ei bjørneteneste
for storfenæringa.
Arbeiderpartiets næringspoli-
tiske talsmann Terje Lien
Aasland advarer i Nationen
mot å selge biffen før bjørnen
er skutt.

Jeg gjør research når jeg er
ferdig. Og hvis det er noe som
ikke stemmer, forandrer jeg
virkeligheten.
Lars Saabye Christensen
forteller VG Helg om hvordan
skjønnlitteratur blir til.

Sentral aktør på Oslo Børs som
før helgen steg til det høyeste
nivået på fire år.
Dagens Næringsliv forteller at 
Storebrand-forvalter Hans
Thrane Nielsen har strukket 
seg.

Språket i Grunnloven må få en
ansiktsløftning
Aftenposten slår på lederplass
et slag for innføring av smile-
fjes i Grunnloven.

Vi trenger bønder som produ-
serer gås for restaurant.
Smålensgåsa blir reddet ved at
vi spiser den.
Benedicte Lund hos Fylkes-
mannen i Østfold forklarer
Nationen at den utrydnings-
truede smålensgåsa kan
berges med kniv og gaffel.

KRAGERØ: Politiet rykket ut til
Hellekroa i dag etter en melding
om en to meter lang slange.
Slangen viste seg å være en 
buorm, ifølge varden.no. – Den
kom seg unna under gulvet, sier
kv.nos journalist på stedet. Poli-
tiet fikk meldingen om slangen
ti på ett.
KV–Kragerø Blad Vestmar

lest.siden.sist@dn.no

Alt stoff som le ve res til Da gens
Næ rings liv, må pro du se res i 
hen hold   til Vær Var som-pla ka ten.

Da gens Næ rings liv be tin ger
seg ret ten til å lag re og utgi alt 

stoff i avi sen i elek tro nisk form, 
også gjen nom sam ar beids part ne re.

Re dak sjo nen for be hol der seg ret-
ten  til å for kor te inn send te ma nu-
skrip ter .

De batt inn legg ho no re res ikke.
De batt an svar lig:
Vidar Ivarsen,
tlf. 22 00 10 59 – 932 56 059
debatt@dn.no

E-post: debatt@dn.no Telefaks: 22 00 11 10
Hovedinnlegg/kronikk: Maks 4500 tegn
inklusive mellomrom Underinnlegg/replikk:
Maks 1500 tegn (ca 250 ord)
Legg ved portrettfoto
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En helt ny oversiktsartikkel hevder at omega-3-

tilskudd ikke virker på hjertepasienter. Men det er bare 

halve sannheten.

Halvhjertet om omega-3

D
enne måneden presen-

terte greske forskere en 

konklusjon om at kost-

tilskudd med marint omega-3 

ikke beskytter mot hjerte- og 

karsykdom. Forskerne har gjort 

en grundig sammenfatning av 

flere studier med omega-3-til-

skudd, der de fleste deltagerne 

hadde hatt symptomer på 

hjerte- og karsykdom før 

studiene startet.

Samlet resultat fra alle de 

nærmere 70.000 deltagerne i 

de ulike studiene var at cirka 

ett gram marint omega-3-til-

skudd per dag i et helt år ikke 

beskyttet mot hjerteinfarkt, 

slag eller død.

Sagt på en annen måte: Hvis 

du allerede har hatt hjertepro-

blemer, er det ikke nok med et 

moderat tilskudd av marint 

omega-3 for å hindre nye symp-

tomer.

For oss som arbeider med 

sjømat, er dette ikke overras-

kende. Sjømat inneholder 

nemlig utrolig mye mer enn 

marint omega-3, og et kosttil-

skudd vil dermed aldri kunne 

erstatte et sjømatmåltid. I en 

fiskemiddag vil du få tilført 

vitamin D, jod, selen, viktige 

proteiner og energi, i tille
gg til 

marint omega-3.

Helsemyndighetene i Norge 

har foreløpig ikke en egen 

anbefaling på inntak av marint 

omega-3, men anbefaler oss å 

spise to-tre fiskemiddager i 

uken – nettopp for å forebygge 

plutselig hjertedød.

Magre fiskemiddager kan 

også være med å redusere 

inntaket vårt av mettet fett, 

som også er gunstig for hjerte-

helsen. Mat gir energi, det 

tilfører viktige næringsstoff og 

det er dessuten en viktig faktor 

i sosiale sammenkomster. Men 

mat er ikke medisin, mat er 

først og fremst forebygging.

De aller fleste deltagerne 

som ble inkludert i den greske 

studien, hadde hatt hjertepro-

blemer i en eller annen form 

før de fikk tilført marint 

omega-3. Det betyr at de i 

utgangspunktet ikke var helt 

friske deltagere.

Europeiske matmyndigheter 

skiller tydelig mellom hvor mye 

marint omega-3 du bør få i deg 

avhengig av om du er frisk eller 

ikke: Friske personer trenger 

0,25 gram marint omega-3 per 

dag for å forebygge fremtidige 

hjerteproblemer, mens 

personer som allerede er i risi-

kogruppen for hjerte- og 

karsykdom anbefales mellom 

to og fire gram per dag. I den 

greske studien har 13 av de 18 

studiene som er med brukt 

doser som ligger under to gram 

per dag. Med så moderate 

doser marint omega-3 er det 

derfor ikke overraskende at de 

ikke finner effekter hos 

personer som allerede er i risi-

kogruppen. 

Den greske studien rokker 

altså ikke ved de anbefalingene 

vi allerede har for marint 

omega-3 i sammenheng med 

hjerte- og karsykdom hos ulike 

befolkningsgrupper. Det er 

også godt etablert at regel-

messig sjømatinntak fore-

bygger hjerte- og karsykdom.

Sjømatforskningen må nå 

rettes inn mot effekten på de 

andre livsstilssykdommene; 

mental helse, fedme, diabetes 

og benskjørhet. Det er der 

kunnskapshullene er størst.

 Ingvild Eide Graff, fors-

kningssjef, og Livar Frøyland, 

forskningsdirektør, Nifes

FORSKNING VISER AT...

INGVILD EIDE GRAFF  

OG LIVAR FRØYLAND

FORSKNINGEN

Hvem: Evangelos C. Rizos, Evange-

lia E. Ntzani, Eftychia Bika, Michael S. 

Kostapanos, Moses S. Elisaf.

Hva: «Association Between Om-

ega-3 Fatty Acid Supplementation 

and Risk of Major Cardiovascular 

Disease Events A Systematic Review 

and Meta-analysis»

Hvor: JAMA. 2012;308 (10): 1024–

1033. doi:10.1001/2012.jama.11374

Hvem: FAO/WHO

Hva: «Report of the joint FAO/WHO 

expert consultation on the risks and 

benefits of fish consumption»

Hvor: FAO Fisheries and Aquacul-

ture Report No. 978 (2011)
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S
kal skolen bli bedre, trengs 

dokumentert forskning, 

skriver Marianne Aasen 

(Ap) i DN tirsdag som svar til 

innlegget «Mangfold gir bedre 

skole» i DN 13. september. Det 

første Aasens egen regjering 

gjorde da den overtok, var å 

avbryte forskning som kunne 

gitt bedre svar. I 2006 uttalte 

daværende statssekretær 

Lisbeth Rugtvedt at «det er ikke 

forskning som ligger til grunn 

for vår politikk, men en tro på 

den offentlige fellesskolen».

Dersom Marianne Aasen tar 

initiativ til å gjenoppta denne 

forskningen, vil hun få vår fulle 

støtte. 

Det svenske forskningsinsti-

tuttet IFAU har allerede laget en 

rapport som oppsummerer fors-

kningen om private og offent-

lige skoler. Den konkluderer 

med at på steder hvor offentlige 

skoler blir utfordret av private 

skoler, oppnår de offentlige 

skolene bedre faglige resultater 

enn på steder hvor det kun er 

offentlige skoler.  

Norge er det landet som 

bruker mest ressurser på skole, 

men får minst ut av innsatsen, 

ifølge OECD. Da må vi gå nye 

veier. Norge trenger en sterk 

offentlig skole som tåler inter-

nasjonal sammenligning. En av 

veiene dit er at den utfordres av 

private skoler med godt lærings-

miljø og gode faglige resultater. 

 Knut Erik Beyer-Arnesen, 

styreleder i Forum for Friskoler
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Utdannelse

Har det blitt viktigere for oss 

å dokumentere problemene enn å 

løse dem? Isåfall er det på tide å 

bruke hodet, skriver daglig leder 

Aase Aamdal Lundgaard i Deloitte 

Norge.

Dokumentasjonssamfunnet

V
i lever i et dokumenta-

VVsjonssamfunn. Det meste 

VVav det som skjer, regis-VV
treres, dokumenteres og 

rapporteres. Vi skal dokumen-

tere hva vi har gjort, hvordan 

vi har gjort det, eventuelt hva 

vi ikke har gjort, og hvorfor vi 

ikke har gjort det. Dersom noe 

går galt, har vi granskninger og 

undersøkelseskommisjoner 

som ikke bare sjekker hva som 

gikk galt, men om hele 

hendelsen ble dokumentert i 

henhold til forventet prose-

dyre.

Jeg får ofte følelsen av at det 

er like kritikkverdig å ha 

mangelfull dokumentasjon, 

som faktisk å ha unnlatt å 

gjøre noe. 

Driver denne praksisen 

samfunnet videre? Stimulerer 

det til nytenkning, innovasjon, 

utforskertrang og nysgjer-

righet?

Se for eksempel på den 

norske skolen. Den har utviklet 

seg positivt over mange år. Jeg 

opplever at vi i Deloitte, som 

en av landets største arbeidsgi-

vere, får dyktige og velutdan-

nede studenter som begynner 

hos oss. Det skyldes blant 

annet en kvalitetsheving i den 

norske skolen over tid, med 

økte krav til struktur og doku-

mentasjon. Men alt må brukes 

med måte.

Jeg hører om lærere som 

bruker nesten all sin ledige tid 

til å fylle ut skjemaer. Det 

snakkes om forberedelsesskje-

maer, individuelle opplærings-

planer, underveisrapporter, 

kontaktrapporter for møter 

med foresatte, rapporter som 

dokumenterer «tilsnakk», 

rapporter om henvendelser fra 

foresatte, rapporter om telefon-

samtaler – og en rekke andre 

store eller små rapporter og 

skjemaer.

Skjemaproduksjonen i løpet 

av et skoleår er formidabel, og 

jeg mener ikke at alt er unød-

vendig – men bidrar alt til å 

bedre læringen? Kan det hende 

at læreren unnlater å ta tak i 

situasjoner fordi det da også må 

lages en rapport? 

Skolen er bare ett eksempel, 

vi kan finne akkurat samme 

historie i barnehagen, på lege-

kontoret, på sykehuset, i 

forsvaret, i offentlig forvaltning, 

i mange store bedrifter. Alt må 

dokumenteres og kunne etter-

prøves.

Stadig flere yrkesgrupper 

klager over at de pålegges å 

bruke stadig mer av sin tid på å 

registrere, dokumentere og 

rapportere, enn faktisk på å løse 

oppgaven eller problemet. Offi-

serer sitter ved en kontorpult i 

stedet for å være ute i felten. 

Legene driver rapportproduk-

sjon i stedet for å stå ved syke-

sengen.  

Svaret på enhver svikt blir et 

nytt krav, som må dokumen-

teres og håndteres. Tenker vi 

over hva det innebærer å 

forholde seg til alle kravene? 

Hva koster det? Hvem skal 

gjøre det? Er det en måte å 

fraskrive seg ansvar på?

Kanskje enda viktigere: I 

hvilken retning bringer dette 

oss? Får vi friskere pasienter, 

flinkere skolebarn?

Deloitte er også en bidrags-

yter til dokumentasjonssam-

funnet, vi leverer tjenester som 

revisjon, granskninger, fore-

taksstyring, internkontroll; 

tjenester som bidrar til å øke 

kravene til dokumentasjon og 

rapportering. Også revisorer 

må passe seg for ikke å gå på 

INNLEGG

Samfunn

Der dokumenta-

sjonskravene tar 

overhånd, forsvinner 

evnen til å tenke selv

 EKSTRAARBEID. Stadig 

flere yrkesgrupper klager 

over at de pålegges å bruke 

stadig mer av sin tid på å 

registrere, dokumentere og 

rapportere, enn faktisk på å 

løse oppgaven eller 

problemet. Foto: Colourbox

dokumentasjonsautopilot.

Vi må heller bruke hodet, 

bruke vår kompetanse og tørre 

utøve profesjonelt skjønn, først 

da skaper vi virkelig verdi for 

våre oppdragsgivere og for 

samfunnet.

Jeg tror det er en stor fare for 

at der dokumentasjonskravene 

tar overhånd, forsvinner evnen 

til å tenke selv. Vi slutter å 

bruke den utdannelsen og erfa-

ringen vi har, og det intellektet 

vi har. Vi slutter å bruke hodet, 

og går over på autopilot.

Ingenting er farligere for 

kvaliteten enn at vi slutter å 

tenke. Det gjelder lærere og 

leger, og det gjelder revisorer. 

Kanskje det sentrale spørs-

målet i en granskning ikke 

burde være «kan du dokumen-

tere at du har gjort alt du 

skulle?», men i stedet «kan du 

fortelle at du brukte hodet og 

tenkte selvstendig?».

Vi bør alle bruke hodet mer, 

og være mindre opptatt av 

dokumentasjon. Tørre å ta litt 

mer personlig ansvar. Det er 

først da du oppdager de store 

sammenhengene, ser de store 

risikoene og tar de riktige 

beslutningene.

Dokumentasjon er vel og bra. 

Intellekt og klar tanke er enda 

bedre. 

 Aase Aamdal Lundgaard, 

daglig leder i Deloitte Norge

KRAV. Svaret på 

enhver svikt blir 

et nytt krav, som 

må dokumente-

res og håndte-

res, skriver 

Aase Aamdal 

Lundgaard.

KALLE
MOENE

MED EGNE ORD

VICTOR D.
NORMAN

JENS
STOLTENBERG

HEGE
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KØER. Gratis helsetjenester 
innebærer at tjenestene må
rasjoneres ut til brukerne.
Foto: Kristine Nyborg
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