
Oslo Rø:1 Valgallianses pressekonferanse 31. mai 1985 

Bakgrunnsmateriale 

fra Jorun Gulbrandsen 

OM ELDREOMSORG, ALENE-DØD OG UFATTELIG RIKDOM. 

7 MISTENKELIGE DØDSFALL I OSLO PINSEAFTEN 

250 ALENE-DØDE BLANT OSLOS GAMLE HITTIL I ÅR 

237 MILLIONER uSTJÅLET" FRA OSLOS ELDREOMSORG I 1984 

H V O R F O R ? 

"En norsk kapitaleksport på bortimot 600 milliarder kroner er sann -

synlig i løpet av tiåret som starter i 1985 ••• " 

Banksjef Tor Moursund i foredrag i New York 9.4.1981 
Sitert etter Aftenpostens referat 10.4.81 

''Menneskeverdet respekteres i kke. Systemet gjør sykehjem til eldre

fengsler ••• Pasientene lever på et eksistensminimum." 

Vedtak fra Oversykepleierrådet ved Oslos sykehjem 18.4"85. 

www.pdf-arkivet.no (2020)



INNHOLDSLISTE : 

1. Pressemelding 31. mai 1985 

2. Ventelistedøden forkorter sykehjemskøen i Oslo 

3. Politiets opplysninger om alenedøden i Oslo 

4. RV's interpellasjon til bystyrets møte 5. juni 1985 

og forslag til tiltak. 

5. Hva koster det å bygge og drive sykehjem i 1985 

6. Hva skjer med sykehjemsplanene i Oslo 

7. Slik ble Oslos eldreomsorg 'fratatt 237 mill. kr. i 1984 

8. Sykehjemsventelistene i Norge - hva koster det å fjerne dem . 

10. 100,4 milliarder på konto hos Reagan m.fl. 

11. RV foreslår omgjøring av det skjebnesvangre Stortingsvedtaket 

fra juni 1979. 

12. Eldreomsorgens skjebne i Oslo bystyre 

13. Kommunalråd Seim Valeur om alene-dødsfallene i 1980. 

14. Det er ikke meninga å fjerne sykehjemskø~ne. 

15. "Eldrefengsel" sier Oversykepleierråd et. 

Det er blitt 2 feil merl side - og avsnittsnummerering.; 

Avsnitt nr. 9 finnes ikke. 

Avsnitt 6 begynner på side 9 b . 

www.pdf-arkivet.no (2020)



Pressemelding 31. mai 1985 

fra Rød Valgallianse i Oslo. 

Alene - døden brer seg blant Oslos gamle 

2 - 3 MISTENKELIGE DØDSFALL DAGLIG 

Hittil i år er mer enn 400 mennesker ramma av alene-døden i Qslo. 2- 3 

mistenkelige dødsfall pr. dag, for å bruke pol:Ltiets u'ttrykk. De fleste er ensomme 

gamle , som dør alene uten at helsevesen eller noen omsorg når dem. Siste lørdag -· 

pinseaften - var det 7 slike dødsutrykninger fra Poli tihuset ••• 

KORTERE VENTELISTER -PÅ GRUNN AV DØDSFALL -

I løpet av 1984 mista eldreomsorgen i Oslo mer enn en sjettedel av sine 

driftsbudsjetter. 237 - to hundre og trettisju - millioner kr. som var bevilga til 

drift av sykehjem, eldresentre, trygdeboliger osv. ble tatt t i lbake gjennom diskret 

politiske vedtak og brukt til helt andre formål. Når de milelange sykehjemsvente

listene likevel ble litt kortere , skyldtes det fn enkelt årsak: Dødsfall.426 per

soner ble strøket av ventelistene til sykehjem i 1984, fordi de døde mens d~ sto i 

kø ••• 

Det var Jorun Gulbrandsen, Rød Valgallianses Stortingskandi dat i Oslo 

som la fram disse tallene på en pressekonferanse 'i Rådhuset i dag. 

- Disse t"i) makabre rekordnoteringene fra høyrepolitikkens utstillings--

vindu og meldinga om at statens utenlandsformue passerte 100 milliarder kr . 

i april, er to sider av samme sak. Når kommunalpolitikerne "stjeler" hundrevis 
mak t bak · -

millioner kr. fra Oslos gaml~, behøver de ikke stille/økonomiske krav til staten. 

Statsformuen vokser raskere og enda mer penger kan f l yttes ut av landet. 

Gulbrandsen fortalte at det hittil i år har vært flere mistenkelige 

dødsfall i Oslo erin det var i hele 1979. En tilsvarende økning i antall trafikk

drepte ville btløst et velbegrunna ramaskrik ogtiltak ville blitt satt i verk , men

t 'e hun. Med utarminga av eldreomsorgen er det annerledes. Ofrene protesterer 

ikke høylydt, og i praksis står nesten alle partier bak utarmingspolitikken. 

-BYSTYREDEBATT 5. JUNI -

Slik vi ser at Ordføter Nordengen skryter av eldreomsorgent er det ty

delig at han har stolt på at de riktige tallene ikke skulle bli kjent. Det var in

gen andre enn lille RV som brød seg om å grave gjennom upublisert regnskapsmate

riale for å vise hva som "stjeles" fra eldreomsorgen. Og oversikten over misten

kelige dødsfall fikk vi først etter å ha leita fram riktig avdeling i Politi

huset . ; Dec·hjali, de oss så med å finne fram tallmateriale som ellers ikke 

blir samrnenstillt. · · · · ·· -- --
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ble det at1, · F d På pressekonferansen ;bpplyst ,r;.Vs gruppeleder i bystyret, Li\' insta , 

har meldt en interpellasjon til bystyrets møte 5. j uni om disse sakene. For første 

gang blir Oslo bystyre nødt til å diskutere om det er noen sammenheng mellom po

litikernes eget "tyveri." fra de gamle og den .~raftige økninga i gamle menneskers 

lidelser, som politiets dødstall bare gir en liten pekepinn om. 

- 4 ,.5 % AV UTENLANDSFORMUEN TIL SYKEHJEM ? -

Jorunn Gulbrandsen la fram beregninger for hva det vil koste å bygge 

sykehjem til de 14 300 som står på venteliste rundt om i Norge. Byggekostnadene vil 

utgjøre 4,5 prosent av statens utenlandsformue pr. 30. april. De driftsutgiftene 

dette ville føre med seg, kom til å utgjøre mindre enn en femtedel av statens drifts

overskudd sist år. 

0 0 0 0 O O O 0 

I det vedlagte grønne heftet finnes nærmere dokumentasjon og utfyllende 

opplysningert samt kildehenvisninger. 

For flere kommentarer ~ ta kontakt med 

Jorun Gulbrandsen 

Tlf. 38 42 50 (jbbb) 

Tlf. 27 98 53 (p~ivat) 
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~ . Ve ntelistedøden f o rkorter sykehjemskøene i Oslo. 

1 l0 pet a v ~rPt J984 ble venteli st ene til sykehjem i 

n s]0 ko rtere, selv om riet var flere som var nye p~ venteliste 

e7n rle s0m fikk plass i l øpet av Aret. Forklaringa er enkel 426 

A~ rj e som sto på ventels te døde uten å få sykehjemsplas s. 

De nøy ak t ige tallene e r slik 

0 p p f 0 r t r å v e n t e 1 j $ 1· e p r . J • J. 8 4 ( 7- 7 • 1 2 . 8 3 ) 

Onp fø r t p?1 ve ntPJ.ste pr. 3).12.84 (2 1.12.84) 

Reduks jon av ven telis t a i l øpet av 1984 

Innleggelser i løpet av ~ret 

NYE PÅ VFNTEL~T F 1 LØPFT AV ÅRET 

Dørle på vent e lste i løpet a v ~ret 

2 078 

l 904 

174 

l L+ 2 5 

l 540 

426 

(Tallene stemmer i kke helt o v eren s f ordj et mindre antall er blj tt 

'' k n de t ut av vent e J i s ten n uten at årsa J, er oppgi t t ) . 

KILDER : 

Kvartalsstat.is t ik k s om Ko n to ret f or eldreoms o rg utarbeier for 

Ta1ie-ne f or førstP kvar t al 1 9 8S v<H ikke klare da dette materialet 

h l e ilt 8 r he i da • 
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z. Politiets opplysninger om alenedøden i Oslo, 

Å registrere "mistenkelige dødsfall 11 er en av politiets 

oppgaver. Et dødsfall er "mistenk_eLtg" når lege som blir tilkallt' 

ikke kan skrive ut dødsattest med dødsårsak. Vanligvis skyldes dette 

at per.:sonen har vært død for lenge. Det ligger altså som regel 

ikke noe krimine.llt i uttrykket "mi.stenkelig dødsfalln. 

Politiet fører bare statistikk over hvor mange slike 

dødsfall det er hvrt år. 

RV har fått oppgitt disse tallene for Oslo 

1979 412 

1980 514 

1981 477 

1982 

1983 535 

1984 611 

Fram til 20. mai 1985 er tallet oppgitt til ca. 400 • 
F.eks. lørdag 24.mai (pinseaften) var det 7 slike utrykninger . 

Daværende politiavdellngssjef Henry Nilsen laga en oversikt 

for RV i 1980 over alders- og kjønnsfordeling. Oversikten gjaldt de 

200 mistenkelige dødsfall som ble regist~ert 1. halvår 1980 : 

119 av de 

og det var 

overstkten 

Kvinner: 

60 70 0 ar 

70 80 0 - ar 

80 90 0 ar 

Menn 

60 70 0 - ar 

70 80 Q - ar 

80 90 0 ar 

200 , eller 

omtrent like 

som er laga 

17 

27 

16 

28 

24 

7 

60 prosent var personer i alderen 60-90 år, 

mange kvinner som menn. Dette er den eneste 

over hva/hvem som skiuler seg bak tallene 

Om vi forutsetter samme aldersfordelng i 1985 som i 1980, 

betyr det at 240 personer i alderen 60 - 90 år ble ramma av alened~<len 

i perioden 1. januar - 20. mai 1985. 

KILDER : 

Mu ntlige opplysninger fra Kriminalpolitiets personavsnitt i august 

1980 og mai 1985. 
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4. RV's interpellasjon til bystyrets møte 5.juni 1985. 

Til bystyets møte ha r Li v Finstad meldt denne interpella-

sjonen 

Ordører Albert Nordengen 

Formannskapets kontor 

0037 Oslo 1 

Jeg melder følgende interpellasjon til bystyrets møte 5. juni : 

Rød Valgallianse har fra politiet fått opplyst at det har skjedd en 

kraftig økning i antall "mistenkelige dødsfall'' i 1985. Hittil har Oslopolitiet mAt

tet rykke ut på grunn av over 400 slike dødsfall i år. Dette gjelder mennesker 

som dør på en slik måte at lege ikke har mulighet til å fastslå dødsårsak. Fra en 

opptelling politiet gjorde for RV i første halvår 1980, vet vi at 60 prosent 

av denne typen dødsfall gjaldt personer mellom 60 og 90 år. 

Nå i dag er det ingen som vet hvem de mange hundre alene-døde hvert 

år er, Ingen vet noe sikkert om aldersfordeling og mulige årsaksforhold, fordi det 

ikke bJ ir undersøkt. Ingen vet om de hadde kontakt rrTd helsevesen eller sosiale 

hjelpeordninger. Det er imidlertid klart at det ikke bare dreier seg om eldre 

mennesker. Ut fra poli ttets erfaringer er det grunh til å tro at et ukjent ant.a11 

selvmord blant yngre menne~ker skjuler seg i denne statistikken. 

Det er politiet som må gjøre jobben med å bryte opp avdødes leilighet, 

sørge for fjerning av legemet • osv. Andre instanser tar ikke noe ansvar i dag . 

utover rent praktiske tiltak som må gjøres i hvert enkelt tilfelle. Men kommunal

råd Martha Seim Valeur sa i et intervju 6. september 1980 at hun mente kommunen 

har et ansvar for å nå fram t i l alle. 

Regnskapstallene for 1981, tyder på at kommunens nettoutgift til 

eldreomsorgens driftsutgifter i 1984 ble ca. 237 mill. kr. lavere enn det budsjett 

som hystyret vedtok. (Dok.3 ). Midlene ble inndratt og brukt til helt andre 

formål. Denne kraftige nedprioriteringa har rimeligvis fått fæle følger for deler 

av eldreomsorgen. Når det gjelder tHstandene ved sykehjemmene sier f.eks. 

Oversykpleierrådet a t : 

'
1 Menneskeverdet respekteres ikke. Systemet gjør sykehjem ti1 

eldrefengsler". (Bre\' til direktør Odd Gjesteby av 18.4 .85.) 

Ut fra dette her jeg om at Ordføreren besvarer følgende spørsmål : 

1. Mener Ordføreren at det kan være en sammenheng mellom det at hele 

237 mHL kr. ble tatt vekk fra eldreomsorgens driftsbudsjett i 1984 og den 

kraftige økninga i alene-dødsfall (mistenkelige dødsfall)? 

2. Er Ordføreren enig j at det er bystyrets ansvar å treffe tiltak 

for å redusere antall "mistenkelige dødsfall" så langt som mulig ? 
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3. Hvilke tiltak vj_J Ordføreren gå inn for å få gjennomført straks ? 

Jeg legger ved to forslag til tiltak som RV vil fremme når saken 

behandles, og ber om at forslagene blir trykt sammen med interpellasjonsteks

ten i sakskartet. 

Oslo 29. mai 1985 

Liv Finstad 

1 vedlegg. 

Forslag fra RV i forbindelse med den kraftige økning i antall mistenkelige_ 

dødsfall / alene-dødsfall • 

I. Nye samarbeidsrutJler. 

Det innføres med øyeblH-kelig virkning en samarbeidsrutine me11om 

politiet, hjemmesykepleien, distriktssosialkontorene og eldresentrene. Hver gang 

politiet får melding om et ·såkåll t mistenkelig dødsfall koples de samarbeidende 

instansene inn i saken, og det lages en kortfatta rapport om hvordan og hvorvidt 

avdøde den siste tiden hadde hatt kontakt med de ulike instanser. I hvert til

felle undersøkes det om noen av de berørte har forslag til hva som kunne ha 

vært gjort bedre. 

Ansvaret for å samordne dette legges til sykehusrådmannens kontor. 

Det hele organiseres som et pros j ekt, foreløpig med ett års varighet. 

2. Strakstiltak. 

For første halvår 1985 gjennomføres en undersøkelse av alene-dødsfallene 

som politiet har registrert. Det undersøkes bl.a. 

- hvor mange av dødsfallene som er sikre eller antatte selvmord 

- hvor mange dødsfall som trolig skyldes kjent sykdom 

- hvor mange dødsfall der år sak er helt ukjent. 

(For hver kategori oppgis alders - og kjønnsfordeling). 

For avdøde over 60 år undersøkes bl.a. : 

hvorvidt avdøde hadde fast hjemmesykepleie eller sto . venteliste, - pa 

hvorvidt avdøde hadde fast hj emmehjelp eller sto 0 venteliste - pa 

- hvorvidt avdøde hadde søkt s ykehjemsplass 

- hvorvidt avdøde hadde annen kontakt med helse- og sosialtjeneRten. 

Resultatet av undersøkelsen legges fram for bystyret i september 

sammen med mulige forslag tiJ tiltak • 
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5.Hva koster det å bygge og drive sykehjem i 1985? 

Årlig driftsutgift pr. sykehjmsplass anslås nå til 180 000 kr. 

ekskl. kapitalkostnader. 

Kapitalkostnader utgjør ca. 35 000 kr. pr, plass med nåværende 

byggekostnader og lånevilkår. 

Bygge- og anleggskostnad utgjør pr. sykehjmsplass ca. 310 000 kr. 

Løst. inventar som må anskaffes utgjør ca. 35 000 kr. når anskaf

felseskostnadene fordeles på antall sykehjemsplasser. 

KILDER : 

Muntlige opplysniner fra kontoret for eldreomsorg. 

Merknad : 

Dette er Oslo-tall. Oslo har oppnådd dispensasjon fra en del av 

de minstestandardkrav som gjelder ved nybygg av sykehjem ellers i 

landet. Vi kjenner ikke til om dette har resultert i lavere bygge

kostnader i Oslo. 

Når det gjelder driftskostnad utmerker Oslo seg med landets l~vest · 

driftskostnad pr. pasient, iflg. en ny undersøkelse fra Norsk . 

Insti.tutt for Sykehusf<n,~ing. 

Alle tall er bruttotall. Den samfunnsmessige kostnaden ved å bygg ~ 

og drive flere sykehjemsplasser blir derfor noe helt annet. Da må 

vi bl.a. ta hensyn til at pasientene betaler en del av utgiftene 

selv, at en stor del av driftsutgiftene går tilbake til stats~ og 

kommuntkassa som skatt, at det skapes flere arbeidsplasser, osv. 
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.6. Hva skier med sykehjemsplanene i Oslo. 

Antall sykehjemsplasser i Oslo øker, men s vært langsomt. 

Høyre skryter nå åpenlyst av at det har _blitt 1200 nye sykehjemsplasser de siste 

4 år. De virkelige tallene for ordinære sykehjemsplasser er slik : 

Antall plasser pr. 31.5 .85 .5 297 

Antall plasser pr . 31.12.80 4 836 

Forskjell 461 

Men i tallet pr. 31.5.85 er også Adamstuen og Solvang Sykehjem regna med . Tidligere 

hørte de under Sykehusrådmannen og de 306 plassene der var ikke regna med i 

tallet pr. 31 . 12.80. 

Den virkelige økninga i antall svkehjemsplasser blir derfor 155 

'- Det er dessuten slik at Oslo kommune dis ponerer 75- 100 plasser i sykehjemslignen

de institusjoner utenbys. 

Uansett : Høyres tall (1200 på 4 å r) er en bløff. 

De videre planene er slik: 

Nordseter sykehjem blir bygd ferdig t i l høsten. Nær 100 plasser. 

Røde Kors sykehjem for senil demente blir ferdig sommeren -86. 72 plasser. 

Bystyret har ikke vedtatt at noen andre sykehjem skal bygges. 

Kontoret for eldreomsorg arbeider med disse prosjektene: 

Madserud AJ.le, fenl).g prosjektert. Byggestart t.,eknisk mulig til høsten . (Vår 8L1) 

Tøyen (høst 84) 

Smestad (høst 83) 

Vålerenga (høst 84) 

Bredtvet (vår 84) 
Jordal 

Høybråten (høst 83) 
', 

Holmlia (høst 83) 

Hasle. 

I parentes har vi oppgitt det tidspunktet disse svkehjemmene kunrie vært ferdig 

til bruk,ifølge en framdriftsplan Kontoret for eldreomsorg laga i juni 1981. 

Denne planen ble ettertrykkelig torpedert av statlige og kommunelae poltikere. 

Hvilke av prosjektene som vil bli realisert , er foreløpig helt uklart. 

Kilder: 
Budsjettforslag for de siste 5 år, samt en del annet ma teriale fra Kontoret fo r 

eldreomsorg. 

Muntlige opplysninger fra Kontoret for el~reomsorg.(Antill plasser pr.31.5 , ?S) 
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7. Slik ble Oslos eldreomsorg fratatt 237 millioner kr. i 1984. 

Den politiske ledelsen i Oslo har utvikla en bevilgnings

praksis som får mange til å tro at eldreomsorgen er høyere prioritert 

enn alt annet. Dette oppnås ved at bystyret i sitt budsjettmøte i 

desember bev il ger høyere beløp til eldreomsorgen enn foreslått av 

Finansrådmannen . Dette f år bred mediadekning. I løpet av ~ret hlir 

så svært store beløp inndratt og flytta til helt andre formål. Dette 

får aldri noen mediaoppmerksomhet. 

Ett eksempel : I 1984 ble det brukt 65,9 mill. kr. mindre 

til drift av sykehjem i Oslo enn det som først var foreslått av Fina ns 

rådmannen 

Viss vi ser på eldr eomsorgsbudsjettet for 1984 under ett , vise r 

det seg at 237 millioner av det opprinnelige driftsbudsjettet ble 

inndratt gjennom politiske vedtak og brukt til helt andre formål. De t~ 0 

over en sjettedel. av eldreomsorgens driftsbudsjett i 1984 ( netto 

driftsutgifter). Tabellen nedenfor viser fordelinga på de ulike 

deler av eldreomsorgen~ (Netto driftsutgift= kommunens egeninnsats) . 

Tabell over netto driftsutgifter til eldreomsorg i Oslo 1984. 

Alle tall er oppgitt i mill . kr. 

Budsjettkapitel 

1 .403 Kontoret for eldreomsorg 

l . 4.51 Alders- og sykehjem 

1.458 Trygdeboliger 

1 .459 Annen hjelp t il e1dre 

1 . 461 Heimehjelp 

Surn 

Finansråd
mannens 
forslag 

20,5 

966,9 

47,8 

51 ,0 

135,4 

11..:l..f ,h 

Bvstvrets 
V~c!tåk 

28, 1 

1 085,0 

70,9 

59, 1 

129,0 

131.2,I 

Regnska~s-• +-overs1 '-

21, l 

901.0 

38,5 

48, 3 

126,0 

//31/,9 

Viss vi vil ha et bilde av akt.i vi tetsendringene san følge av de svære 

inndragningene av midler, må vi se på brutto driftsutgifter. Tabellen på neste 
side viser samne tendens. 

A\T\Tjk 

"7, Ci 

{ 9,l/ ,(' 

3" { 1 ~ . ' ., 
I r; , g 

3 ,o - -
2 37 I :i, 
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Tabell over brutto driftsutgifter til eldreomsorg i Oslo 1984. 

Alle tall er oppgitt i mill. kr. 

Budsjet tka.pi_ tel 

1.403 Kontoret for el dreoms11 g 

1.451 Alders- og sykehjem 

1 .456 Personalboliger 

1.458 Trygdeboliger 

1.459 Annen hjelp tjl eldre 

1.461 Hjemmehjelp 

fjnansrådmannens 
forslag 

21,0 

1 071,0 

7,7 

82,0 

51,3 

144,9 

Bystyrets Regnskaps-
vedtak oversikt 

20,8 22, 1 

1 207,0 1 035,0 

7,7 8,0 

104,0 74,0 

59,3 48,3 

142,0 145,0 

Avvik 

+ 1 , 3 

-172,0 

+0,3 

-30,0 

-11, 0 

+3,0 

Merknad Hjemmesykpleie er j >ke tatt med, fordi det fra og med J984 er overført 
til Sykehusrådmanne 1s administrasjon. 

KILDER 

Rolonnen ytterst ti - høyre viser avviket mellom bystyets vedtak og 

regnskapet. 

Finansrådmannns for E 1 1g er henta fra det opprinnelig budsjettforslaget 
høsten 19A3, dvs. fr - tillPggsi.nnstillingene ble avgitt. 

Bystyrets vedtak er r1gd på Dokument .3 , 1984, det trykte budsjettet. 

Regnskapsover sikten , ·J upublisert regnskapsrnatertale opplyst muntlig 
fra SosiAlrådmannens ~ontor. 

Noen sikre politiske konklus-i 1.::_er :_ 

1. Til drift av a lders-- og syk 1-- iem i 1984 brukte Oslo kommune hele 65, 9 mHl. kr. 

mindre enn det finansrådmanen foreslo da han la fram sitt budsjett. Tallene 

for drift av trygdeboliger og c -j ft av aldresentre (Annen hjelp til eldre) 

viser akkurat sam~e tendens. D~ . at politikernes avvisning av finansrAdrnannens 

forslag pA senhøsten 1983, var ~tre skue brød, bare spill for galleriet. 

2. Den opprioritering av eldreorr c ·gen som skjedde gjennom den politiske 

budsjet:tbehandhnga høsten 1983, ,r. r ikke alvorlig ment og ble heller ikke 

gjennomført. 

3. Den voldsomme sparinga i eld rer n: ;or gen var en svært vi tkig grunn til at Oslo 

kommunes driftsunderskudd i 1984 i : k~ ble større enn det ble. Eldreomsorgen 

er den store salderingsposten t OsJ -,, budsjett. 
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8. Sykehiemsventelistene i Norge - hva koster de å fierne dem+ 

I januar 1985 opplyste Helsedirektoratet : 

"Ventelistene for innleggelse i somatiske sykehjem er på 14 300. 

Dette tallet tilåvarer fjorårets, og vi antar at det representerer et reellt 

behov for pleie og omsorg". 

Om vi antar at annleggskostnad pr. ny sykehjemsplass i Oslo er et 

landsgjennomsnitt, ville det koste ca. 4,5 milliarder kr. å bygge disse sykehjem

mene. (NB ! Dette er bruttokostnad, før deter tatt hensyn til at en stor del 

av kostnaden er lønn og at en del avdenne vil gå tilbake til stat/kommune som 

·skattog moms.). 

Dette enorme beløpet utgjør 4,5 prosent av statens utenlandsformue 

pr. 30. april. Ser vi særskilt på Oslo, så vil øyeblikkelig utbygging for å fjerne 

køen koste noe sånt som 6-7 promille av den statlige utenlandsformuen. 

Driftsutgiftene er det selvsagt langt verre med. Om vi tar utgangs

punkt i driftskostnad pr. sykehjmsplass som Kontoret for eldreomsorg regner med 

i 1985, vil d;ritJ:_ av 14 300 nye plasser koste ca. 3 • 1 milliarder. ( NB ! Husk 

igjen på at dette er bruttotall). Dette svære beløpet tilsvarer under en femte-

del av statens driftsoverskudd i 1984, som altså var på vel 16 milliarder . 

KONKLUSJON: 

Investeri..pgskostnadene ved ·å fjerne sykehjmskøen er av helt ubetydelig ., 

størrelse, sammenligna med verdien av statens ute.hlandsformue. 

De årlige driftskostnadene vil (før en tar hensyn til økt skatteinngang 

m.m.) utgjøre mindre enn en femtedel av statens driftsoverskudd siste år. 

DET ER ALTSÅ INGEN PENGEMANGEL SOM ER ÅRSAK TIL AT DET IKKE BLIR 

GJORT NOE EFFEKTIVT FOR Å FJERNE KØENE. 

KUDER: 

P~essemelding fra Helsedirektoratet januar 1985. 

Statistisk m~nedshefte fra SSB, april 1985. (Statsoverskµddet). 
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10. 100,4 milliarder kr. på konto hos Reagan m.fl. 

NORGES BANK 

Balanse pr. 30. april 1985 · Balance sheet April 3 0, 19 8}S 

E ndring~r i utv.1ltrte balamrpo~tcr I N or~e~ B.mk <Mil! . kroner) 
Cha"gc"s in Jdrctrtl itmrs in Norgn Bank\ /i,:1/11.nrr Jhcct. Million kro11er 

Siste . J2 ma ne . 
pr ~O. ,,rril i' 

1984 Læt .12 mm.l(h: 
1,, A rori/ Jr, I 'J , ·. 

F(>rdr,n1tr-r:• ' 
Va lutHe~crvl'r 
A ndrt· fordrini:r r r,i utl.mdl! 

Nor,;kt' M.it!k,15,c-vrk,ln 
Of! om'""""!?!.' ,utitik.ttt•t 

{112;1 
q ~t,7 { 112118 12 ~.,; l 
17b) 2700 e 

Nonk( ihrnd,:,h,1,·erni,,Jii,u1011er 
lnnt·nland~kc: u!IJ11 ul t'orn·:ninp· 
oi: •parrP,tnk.-r 
('h•rijlC' ,~rdrm1ut 

Gidd:• • 
Gt<'ld til utlandr., 
.St>dkr l'!! !Tl\'l,t ! omlC"r 
!nncnl;md~k,: 11w,kud:.i r-' foliok0nti i .ih 
Hcr~v: 

~utsk.i~•t·n 
.Anntn "~:~f1,~·Jltnin1? 
fnfrrt!'lin;!, - np: sp,1r,:h.111krr 
s,.11,rmrt,1k 

C')vnla'. gidd O)= ci;rnkJpit>!i 

--.1Dll2 

- 2~ 

2R9 
I.il-

-5 
-t•3 

R4o1 

t..20.~ 
11:-4 
-~ ! l3 
.P·.~ 

. z ]OJ 

·· l 140 

-I 510 

~ R5U 
-427 

··1.tO 
... . 174 

l]hll6 

1(1463 
2 762 
-177 
-524 
l 021' 

--i,(14<1 411!!9 

196'1 I (,67 

-2.18 4 li! 
MO ,1f:,7t, 

-4:'i l - 22 
. jJ(.,J - I .t'-6 
l:t0-.t2 271!3: 

5940 26i-42 
2 t,4(1 1j»- · 
- 571\ · -- 1~ 

t1'4- -20.~" 
1.urr 4-lti.~ 

' h 1rdrinf!••~ ,,;: 1!1rld, \'.1!t11 .1 c- r p t' n,,,,m !, .. It, JQf4 onm:ttrlrt tii llt;r,l:,: h,•11-·r r-p,.-:· f.1qe v;1!ttt~kut$t'T tM:ddt•llu:•,tn< pr. 31.)2 ;~.) i. 
hJ J<II\,", l-,: nylli\ r:Hdd,. l' ur~rne p.i prewn1 .1~iN1,nci~pmkrc1 w d Qmr~r.nn~t:r,.- •il n,•rsk, kmncr. 

· ,:-;(I ti : uti.int.1t": 1 ~n ,i!01~( . _;1.1ns~~,ll1t, ·: i f.•:,u hr1,·: ;~ hM:,l..:-ri,-., . .. tH_i rn1; i. t-.:rl,rKr. 
<,,narn:~ ·? ( i ~:}::, · tJ tt mt:"i,; 1 b .1 1::n-:..,t-r.: j 1, ,·-u.-r,1,,::j·\· , ,1,,: :i:roui:·,: :,; ,~ , 1P,u.;n11 _1:1•,·rl;: ti _.., n1i lL krontr 

, ·.dut.i ,!>ii;:t p~ !~vr rini:: 1ikkr l. ,llf rnn! i h.1l,lf1,rn ) 
F<~.'!"':rVn,/ t'Xt"l;,tltJ.~r, · :,.11/r:- 1 l ,'! l i' ,,,, /utlo l : r. th,· h,1i:111,, :.- f.t, ,I ; ]J~<} mjt :. ~.n'\ll r," f , 

V.1lu!.; k1t'lf'lf p;, k vi::ring (ikl- , t.Hr ·mt·d , h~L1n<<'r. ) 
Fo~,"1r·li r.r!":,,;r,,tft purr haJr s ,.,, 11 1nd ,~d~d iu ri,,· b,1/,111 .--, ,·i•f rl .' ~ f:i -~ ;,, ill 1..-rc:,ncJ' 

ReP1l,u •,i.r,:dr:, ,n·· 'iH:" ! .Ht m::d ; l--.,l.11 iif l1' 
{ t f·tii! ·" · _: , i,. , l-!: / f ~ /l' J,:,•;1ty l·,·r ,i,.1, iuo.' ;r ;- i1,.-l, ·,f ,. ., ! /,! l : ,t ;'.tt~,- - _./,r-n;: 0 ··,i ll. ~ li \ (\("; 

ll:k: 1n~ h t"!_.1;: rit I .1,· ~1 l.,.1 rk .. ipa .• i: P.1~ \ik \: ,,: ~.H~ n,eli I h,1Lln 'i<- :o! t 
t ·11i·,1il,·1,· 1v.,rt;o,.1 

• ·; .,1,,,,,. rar11v :' 111 11. / .:.:.. f >1r1t , _,,, , ;.':u i ,·ri !,., 11,, · h ,;111 11,·,· .'°hrr'll -' ~ mJIL kr('\ntr. 

Dette utdraget fra "Norges Ban.k. Balanse pr. 30. april''viser at 

utenlandsformuen vokser svært raskt og at Norges Banks samlede fordringer på 

utlandet nå utgjør 100,4 milliarder. 

4 llt, 2 

2.24 2 
J .i~4 

- .?2.! 
! _::. _"'! .. 

-~~ (l 4 f 

Hvor store valutareserver staten trenger i utlandet er et høyst di skuta-

belt spørsmål. Norges Bank har på oppdrag fra regjeringa vurdert dette spørsinålet 

og konkludert med at ca. 63 mHliarder i alle fall er nok. (Utregningsmåten er 

gjort rede for i Revidert Nasjonalbudsjett. 1985). Det betyr at Norges Bank selv 
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og regjeringa mener at dette er tilstrekkelig til å dekke landets betaling:~.::: . 

telser i tilfelle en krisesituasjon der eks~tinntektene faller bort. 

Hvordan det overskytene beløpet skal bru6 blir da - til og med i 

følge regjeringas beregninger - et politisk spørsmål. 

KILDER: 

Norges Bank, Balanse pr. 30. april 1985, side 4 

Revidert Nasjonalbudsjett 1985, avsnittet om valutareservene. 
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11. RV foreslår omgjøring av det skjebnesvang~ Stortingsvedtaket fra juni 1979. 

I j uni 1979 gjorde Stortinget et enstemmig vedtak om å endre finan

;ieringsparagrafen i sykehusloven. 
Ifølge lovens~ 2 er fy lkene pålagt å dr i ve bl.a. de sykehjem :.::;om 

)efolkninga har behov for. Fram Ul 1979 var : :i.nansieringsparagra.fen slik fo rma 

it staten var forplikta til å dekke 50 % av driftsutgiftene til svkehjem ( og 

:indre insti.tusjoner som fallt innenfor lovens ramme.) 

Lovendringa f j erna 50 % -regelen og inn f ørte et rammetilskott. 

,ovens forarbeider gjorde det klart at "samla rammetilskudd"= statens tilskudd 

t il drift i 1979 korrigert for prisstigning på den måte Stortinget hvert år bestem-· 

ner. 

Realiteten i dette var todelt 

- staten opprettholdt sitt 50 % - ansvar for de sykehjem som var tatt 

i. bruk innen utgangen av 1979 

- staten dekker ingenting av driftsutgiftene til sykehjem som er tatt 

i bruk etter 1.1.80. Dette blir et rent kommunalt anliggende. 

Det er det siste av disse to punktene som er den egentlige år

sak til at sykehjemsutbygging har gått nesten i stå. Og dette er 

~gså den egentlige årsåken til at forskjellen på Høyres og Aarbeider-

partiets valgløfter er så liten.(Henholdsvis 1000 og 1500 nye syke 

hjemsplasser pr. år på landsbasis). 

RV fores l år lovend r i ng. 

Ett av RV 1 s første tiltak på Stortinget blir. et privat lovenringsfor

slag for å gjeninnføre en lovbestemmelse i sykehusloven om at staten skal dekke 

50 % av driftsut giftene til de sykehjem ( og andre helseinstitusjoner) som det 

er bhov for i f ylkene. 
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v i ha r t ·1d l i gc,re (se avsnitt 7 ) vist at nesten en s jeti::.,:·•'•. 

:,:, or.! ·:n- b:::v:i 1-r,' •_'. :il drit t av eldreoinsrgen i. 1984, ble fjerna i J ører 8 ,, ,, _, : 

VedtsKen.::: cm de te hL, stort s e tt gjort uten uenigheter mellom de '.- t ,·ne ·:,r' 

La o..:-s s 21 se på hvi U:e uenigheter om eldreomsorgen son; k ,r, 1 , , ; _; ;_- · 

.J a de t oppri nnelise i9'.:i4--budsjettet b l e vedtatt i. bystyret j cesem '..t:> r F l??• 

JV f ore ~i0 S nye sti l l i nger. De øvr1ge 64 representan t e0e s t GG1 .· 

not ~ette og 1 01 ! C f e ]le2 f orslag ti l lønnsbudsjett. 

··l\ ,, fc u ., ·:ri v c::: m:ar b1.: i1sjet t og driftsutgifter foreslo Ap. bud::., Jf' -, .'·r · ·, 

s,-iorH:·::.:- el er oe· !).:!IV f 1i t,. støe t <: f ra Fremskrittsw-::.ctj_et. 

'.(; gi_!d: ,d es-·· i .. m, f or :.'i ":tyrke sykehjemsbemanninga med å opprcttE.' 

syk2ple,o , : til Ji nger pr . post 84 r epresentanter stemte mot dette. 

BåJe ~V og SV stemte fo r A senke prisen på en-retts mi ddag s om s e 

tiJ 0ensjun J stcr . Yøyr e , Arbei der pa r tiet, Fremskr jttspar tiet og Kr iste l g 

part j ~t ~mt~ mot d e Lt ~ ). 

f o1 ev 1i g ~ngen uenighet. 

~-· 1-· fureslo ·.1 øke 1011:nsbudsjettet slik at alltt.stj_llinger ktmN, 

0ed8tt . De ~. r ,~c R~ represent ant~r s t emte mot dette . 

Ap. '.: oresJc , ,t hl.i:::1e-Le ne i Trygdeboligene ikke s k1111 e økes. i <'.:i' , 

,rui.t a tt "1ot CJ.. s n.·mmm· ( H og krf. ) , 

Kr . f. og P'.' [ , ~mme egne j 1rs:ic g om 0lcte bevilgninger &i a1le ble r.e 11 s ·1 er: t 

'i var e, ,i gi' •An 1.:elc)p,-:t ( )å 10 OOC ':x . nær ) r,;cm muligens noe uenig om 

i~Y ,,,; Fr e•r1. ;; l-:; i t. spart.i.et foreslo kn 1ft ig styrk ing av h _iemrnc~hj~ - i r: :.:, ' , 

ic t t :-:l~ og i:i_r, ·-: :-, ti1tte :,.,, Ver :t r e. Fc,· 0vr ig v::n· def enigh e t . (Frr1 ,. har secc-1.0 _; ,, 

t At t ~~ tsutt ~tanspunk~ , dvs m0 t. en s l i k økning.). Et forslag f ra SV om .. 

w de J. er,<:=- ' o -- ,l c. :; ( ,!TI får h emn. ~h jelp , ', ke skul1e økes, ble st øtta a v PV og F, 

J_r, --'e '3 ter i _1n..~, {o:csJ~enc bf' r e f l ~r al<.k1 a t samme tendeils . 

;::, Ll c-:;. ,\ o · 1-1 va. , :1t ,\ " i 1e ·rake } ':- mi11. kr. U .l å prosjektere Bret v(':d t 

sykehjem U '. a t de v i1 le h1 1k e L1. l0' 000 kr. mer ti.l f:i bygge eldresen.tre . For ø-n ; . 

avvise f orslagene tra Kontoe t foreldreomsorg og 

Slm =ores lc en k raftigere utbygging. 
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KONKLUSJON : Budsjettbhehandlinga viser ingen vesentlig uenighet mellom A og H. 

Begge de to storepartiene (0g de fleste av de andre) viser i praksis at det vik 1i ~ 

f or de er å innor.dne seg l ojalt etter statens sparedirektiver. Dette sjste e r 

også den grunnleggende årsa:< til at rfsten en sjettedel av eldreomsorgsbudsj 2tL ::-- :. 

kunne bli fjerna i løpe t aY året, uten at de store partier ble nevneverdig ueh5ge 

KILDER: 

Den t rykte budsjettpro : ~kollen fra bystyrets møter i desember 1983 . 
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13. Kommunalråd Seim Valeur om alene-dødsfallene i 1980. 

De mistenkelige dødsfallene blant Oslos gamle alene-rlødsfall ene --

ble omtalt i Klassekampen 

politiavdelinssjef Henry 

6 . september 1980, på grunnlag av tallmateriale daværende 

Nilsen samla for RV. Vi gjengir artikkelen med bl.a. 
kommunalråd Seim Valeurs uttaJelser : 

De dør ensomme og forlatte i Oslo 
119 eldre funnet døde i Oslo på 1 /2 år 

Av BJØRN WESTLIE 

119 mennesker i alderen fra 60 til 90 år er blitt 
funnet døde, ensomme og forlatte i sine leiligheter i 
løpet av første halvdel av 1980 i Oslo. Mange av 

disse er blitt funnet ettc?r en uke eller mer. Del 
verste eksemplet til nå er en død person som bli 
funnet etter trekvart år. Denne groteske oversiktei 
over de eldres situasjon i Oslo, <byen l1lf!d det stol't' 
hjertet., er foretatt av politiet i Oslo. 

Dette er fryktelige tall, sier kom
munalråd Martha Seim Valeur for 
Høyre i ()slo. ' 

·· Tktte er en lite hygge.lig iobb for 
politie1. sier avdelingssjP.f Hr.nry Nil 
sen ved Oslo po.litikammer til Klnsse
kam pen. 

Spørsrrnilet en nå mit stille er hva 
byens pnlifikere ha r \fmkt å fnn,1;i 
SBg fordr? eldrr-, som pA denn,~ mii tPn 
dør uten plei<? eller omsnr~. Ingr-m 
vet hva som ligger hak disse tal\P1w 
av menneskelige liddsPr. 

i dag står del 2300 pi\ vmtelisle 
for å fil pla~s pii P]r:h:"hi•im eller 
pleiehjem. Og lista vil øke. 

!Ji-;t er i a.lt 20H dødsfa Il fon;t,, 
hø}v{u i ,\r som -politiel. har kmak
terisert :;om mistenkeligi: · rlcir ciPt 

ikke u!r,n videre kan nkrive8 nl
dødsattesl. Av disse st,~r politirl 
igj!?n merl 119 hvor del er ddn: 
1mmnesker som har dødd i Pn:;,.im

hf'I. kanskie ~vær1 syl<c. nier? fl f;, 
legf'hjP.!p e!l~~r pleie. 

Kvinner ng menn fordelte r, p,g 
relativl jnvnt på oversikt.en. 

28 menn i flkleren 60 -70 iir hk 
funnet dørlc. 24 i alderen 70 -80 ar 
og 7 i alderen 80- 90 ;h_ ·17 kvinner 
ble funnnl rlc,<k i alderen 60 70 il r. 
27 i alderen 70 ··!\0 lir og 1fi i a]dJ,)'f)ll 

80 90 .!ir. 

SKREMMENDE 
Dette 1alkt er skremmende høyt1 

sier l<onununalri!(1 t1artha Seim VL 
f?llr. ·· Vi har ·o fåH meldin er om 

enkelttilfeller, m':'n ikke slike . tall 
som deltf:. 

Men hv(! vil der(, i Os/n kom

mune ,11,iøn,:' 
·· Det mi', n" turlig nok hygg,;,5 opp 

,il nli1rm.qyshim for cfo <>leire og l'n 
tl'lefonknntakt . Vi tar ,;ikt,: pil ~ 

hygge ui d<lrPSentrer i hvf'r1 gr.o
g:røfiske hy,folsomrnd,~ i Oslo. og de 
gkal drive oppsøl<,,ndP virksomhd. 
V i har 12 nA ng vi satser p,i i'; hy~ge 
ui ffrirf' slikr, eldresentrer hvor de 
i, ldre k,m treffes, og hvor ri~, kan Ul I 
f,,tph,ic. lvirklipp ~g hillig mui. I ! 
tilknytning til diss~ eldresentre-;:;;,-! 
skal del bygges opp 01ms0kend•J. J 

virksomhet. Dette er vi i ferd med å ; 

..iiw.& 
Mm1 riath• ;,r tyddigvi.~ ih!H, 

1;1, :. rnkkc-:/ig':' 
Nei, men det er o så et roblc?m 

a t foi r" eldre a.vslår slik kontakt. Jeg 
mener at det bør være en likt Tb'r 

ommunen å na· ·am li! alle ··· selv 
;m d;t o så b0r være en menneske
reli~-vill~re seg selv 

I.O~ .Z .li. .,-,)P 

NOE MÅ GJØRES! 
Men mcmge (lV diss,: h11rcfo io ha 

plm,s ro et pleiE:hjem p/for P.t ,:ld.rr
hjem. Og komnrnntm hor iklw hygd 
no!! slike p)m;sr,r':' 

Nei. det er1m venf.elisle pi, 2'.IO0 
tii sykehjemmerw og plei+1hjemm1:m' i 
Oslo. de! P.r rikl i.Il, Vi rP.gner med al 
,.,; skøl få hyi;id -i20(1 ny•: slike 
plasser innen 1984. Vi håp'!r <lerfor 
i.kkP. ø1 dennP. ventt:!lista ~kai øke. vi 
håper f1 Hi den redusr;,rt. :sier knm
munnlråd SP.im V.ilem, 

Men hfip hjelper lite i d"nnfl 
situasjonen. HP.1· m1i ,lr,1 lwnkre1B 
liltak til, Hver1 år i;ti12er antallr,1 
eldre owr 80 iir i Oslo mf?d 1000 nyt". 
Or,io er i ferd tllfid li få tm rmriaknsl!' 
av eldrP. i en hy dr-, hP.le sitt liv h:ir 
slitt for og het al I skatt !il. En "nsnm 
og grusom <l"d er dt11 man~e f,1r 
i~jr.n ~nm hela!ing . 
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14. Det er ikke m~n~_nga å f •ierrn~ sykehjemskøene. 

~~• "'-'"'""''·' l >i<ilT!IneSftU!iSjon . . 
---l!lilllliillliti!!-iilllll!tN!llli~, Tilliiø~~llitil!ll~--.li!W!'lililliililijliilli ... --

-· I æpat av de S!S ~'(Il 4 åta: 
f52$a,'~r. 

- Er d0H~!stnmkeHq til at ~ 
re elt$r hvert sar mi i.;isnir,IJ på 
s=!WåsJoti!!!n? 

,-..., \ "i . ...-....-, l ..:.,,, ;-.:,; •-:-~ ·.·~ ·v1 , •S ·• !;,tg. 
fcl'Ui vi har .falt økt<& hui:;:,;~t
mtct!et m't. !\-wn å~t er ir;øen 

gro'rrn til ·å l~''Skjul'f)å ~t Situ- · 
a~M~ svært,~etiQ- . . · ., . w 
;..ft ., -
~ ,~ 
isa ttt 
Uli~ S~ tf ,!l{j.i•l ;..et'$- "ilO -
r&61rra-nn ~igrt~ Ms~ Strsy 
t:Ns:sdal. · (Dagbladet 29. juni 1979) 

Siden davær endt"" Sc,s·'.alrårlr, =nn g2 denne nøkterne beskrivelsen av kø-sj_tuas_ionen j 

eldreomsorgen, hardetikk· bltt gj0r t noe vPdtak i Oslos politiske organer so= 

endrer p.nrnn1.age t i: nr hennf"' ,·urr'ierjng. "En gang i 1990 -åra" vil kanskje syke -

h_-iPmskøene v:oTE' a vvj kla. L ,tte ·r,etyr at hele den politiske planleggJnga i Oslo 

forutse tter ai• lrni~ne skal t '· st)i J. me11-omtic1a. 

Daværende kommuna1r!-ici Marl::in M,F\;-1nd (ap.) kommenterte Dagbladets oppslag 6.juh 

1G79: 

" Mange av i d :i.s cs;e ( d0 soni ut · ør sykeh,i emskøen) hor i dag i sine hjem nærmest 

u ten p1ei f' og c~te11 p .g.a. d e1 prekære mangelen på sykehjemsplasser. Mange av . d: 

rlø, mens •.le stifr i ;;;ykehiemsl<.ø,.- n ~ Så i 1 le det enn kan høres ut 1må man derfor sj 

de som har- f å tt pJ.,:iss pr1 s vkeh,. " er prioritPrt i forhold til dem som ligger 

h iemme-". 66 1 av de som tår rå t:; vklb '1 emsventel.i ste i O:io nå er over 
... ·-··--- ----------· ------ - ~-----... ------~~-- ----------------

85 år. De vi l_ dø _før si tuasjorn n er under kontroll" . 
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15. "Eldrefengsel'~ sier Oversykeplej_errådet _. _ •• _ 

Qversykep1eierråd et har sendt dette brevet t il direktør Odd Gjesteby 

ved Kontore t. for eldr.eomsrg. Sosialutva]gets 2svar" 13 . mai var at de nok en 

gang vdtok å utset t e saken om sykehjemsbeman i nga. Høyre , Arbeiderpart j et, Kr i s tel i g 

Folkeparti og Sosialistisk Venstreparti s temt e f or utsettelse ••. (Fremskritts

partiet: stemte !!}.2.°t og anket saken i nn for Formanns kpet som bhandlet anken 29 . 5. 

O'.~ E-:: r :=:: ~ r j,: C :::-~ J (· ::. (? r !- å ,j ':: ' :. 

t,• ,..,- ,, ~: ;_· T C 4:. :.° ~.., r · -:.·. j .:~ r 0 C<r , ~ C r ~ 
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Oversvkecl e ierrådet v e d Kontoret for eldreomsorq, viser 
til t~i..dligere h e nvendelser vedrørende bemanningen ved 
sykehjemmen e j_ Os 1 o , o g etterlyser sluttbehandl ingen av 
norme ri ngsu tv a l g e t s in n stilling . Saken har versert 
siden 198 2 og h~r vært t i l hør i ng i nødvendige instanser , 
og vi ser i n~e n grunn til å trenere den ytterligere . 

Oversyk epl e i e r r åd e t h a r i møte 10.4.85 fattet følge n de 
reso lus jon: 

Oversy k e pleierrå d et etter l yser og ber om fortgang 
i sl ut t behandlingen av No rmeringsutvalgets inn
sti lling fra 19 82. 

Pl eietyngd e n i s y kehjem er stadig stigende og det 
blir stadj_g me r umu1.ig å dekke pasientenes basale 
og sekundære beho v. f,:;a;;j,gr~:t;.€,n,e lever på et 
ftksistensrninimurn. 

Plei e personalet arbeider i stad~~.9:.~,~2!~_.!,ik,!:_,:;"~,9., 
~tis~e r~~:in:,1:5linjer, personlig overbevisning og 
Arbei~smi ~JØlov en~ 

Bemanning s si t u as jone n ved s yk e hj emmene i Osl o er i dag 
så k r i . U. s k a t vi f r i stes til, å tro <a.t. . ..Q~Yll..~-
øn s k er å nedprioritere sykepleien til eldre til ren 
mekanisk . pleie._ 

Menneskeverdet resJ2.~.teres ikke. Systemet gjør sykE;hjem, 
til eldrefenglser. 

_Oversykepleierråd~t kan ikke aks~E,g.E._E'~ at eldX:.~ ~~ .I:e~_!:~~
behandles som rettsløse individer . Det er vårt ansvar 
å ri5pe ut o m det v i daglig opplever. Vi er de . første 
ti l å se a t l i vsgn isten visne.r hen fø r det er nødvendi.g . 
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A være vitne til denne situasjonen er en sterk påkjenning 
for pasienter, pårørende og p ersonale . 

Mangel på tilfredssti l l ende omsorg strider mot WHO-s 
defin isjon av helse. 

fom0inas jo~e~ a ~ tu~g ~}~je og dårli? tjd ~ået sta ~;~ 
sviktende etisk og morals~ grunnlag skaper økende 
fru strasj on og vantrjvsel p1 arbeidsplassen. Resultatet 
e r høy ''turnover'' og Økende fravær. 

Ved ytterligere trenering av saken ser vi det som ikke 
usannsynlig ~t forholdene på ny vil bli synliggjort i 

pressen. 

Vi im~teser svar innen 1 . S.85 . 
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Ko pi tj_l: Kommunalråd Anne Marie Tannæs 

Kommunalråd og fo rmann i Sosialutvalget Martha 
Seim Valeu r 
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Sende s SOSIALRÅDMANNEN i det vises til vår sending av 2 0 .2 .198 4. 

Gjenpa rt er sendt oversykep1eierådet ved Kontoret for eldreomsorg. 

Os l o , den 25 . april 
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