
HELSEVESEN 
GRAVENS RAND. 

Et dystert likfølge gjen~om Oslo Sentr~'m har flere ganger den siste uka vist byens innbyggere hva de har i vente; hvis 
bystyrets vedtak om å trappe ned helsevesenet blir satt ut i livet. 

Oslos «ansvarlige politikere» planleg
ger et styrt sammenbrudd for helse
vesenet i 1982. 
- minst 514 helsearbeidere skal sies 
opp. 

260 sykehusplasser skal avvikles. 
et ukjent antall pasienter skal nek-

tes behandling. Ventelistene blir 
lengre, både ved sykehusene og i eld
reomsorgen. Det blir ingen nye tiltak 
for narkomane. 
Rød Valgallianse vil slåss for å opp
rettholde og styrke Oslos helsevesen. 

Dette skal legges ned: 
• Legevaktens sengeavdeling. 61 personer sies 

opp. 
• En kirurgisk sengepost på Lovisenberg. 17 

personer sies opp. 
• En av de medisinske overvåkingspostene på 

9. avd. på Ullevål. 25 ansatte sies opp. «Pa
sienter som i dag ligger i overvåkingsavsnitt, 
vil måtte plasseres i vanHge sengeavdeling
er.» 

• En sengepost på hver av Aker, Lovisenberg og 
Menighetssøsterhjemmet skal «omdisponeres 

til pleieavdeling». 17 personer sies opp. 
• Sunnaas skal spare 1,6 mill. kr. og si opp 

10-12 ansatte. 
• Tann- og kjeveavdelingen på' Ullevål ned

legges som sengeavdeling. 19 ansatte sies 
opp. 

• En nevrologisk sengepost på Ullevål ned
legges. 19 ansatte sies opp. 

• 7 millioner skal spares ved å nekte Oslo
pasienter plass i Statens psykiatriske institu
sjoner. Omtrent 20 plasser hvert døgn! 
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oene skal legges ned 
• Barneavdelingen på Akef nedlegges. 40 an

satte sies opp. 150-200 nyfødte i året trenger 
rask spesialisthjelp. De vil nå måtte kjøres i 
bil til den overfylte barneavdelingen på Ul-
levål. ,. 

• 1., 2. og 3. avdeling ved Dikemark skal ned-
legges. · 

• Oslo skal «spare» en halv million på å gjøre 
det vanskeligere for Oslo-folk å få plass på 
Statens senter for epilepsi. 

Redaktør Siiurd Allern er Rød Valgallianses 

• Kraftig reduksjon av den ~ommunale tann
pleien. 148 ansatte skal sies opp. 

• Og til sist skal Oslo spare en halv million -
eller to kommunalrådslønninger - på å 
nekte sykehuspasientene å få «frukt utenom 
måltidene i avdelingene». Som kjent er for
bud mot mineralvann allerede innført. 

(Alle opplysninger er henta fra Sykehusråd
mannens budsjettforslag for 1982.) 

En prosent av 
statsoverskuddet 

«Vi har ikke penger» sier bl.a. statsministeren. 
Dette er valgkampens ~største bløff. Kommu
nen og fylker er fattige. Staten er rik. Stats
regnskapene for 1980 viser et samla overskudd 
på 15 200 000 000 kr. - 15,2 milliarder. Staten 
forventer omtrent samme overskudd nå i 
1981. Hvis 1 - en - prosent av dette ble 
brukt, kunne Oslos helsevesen opprettholdes. 
10 prosent ville være nok til å opprettholde 
dagens standard og vel så det i hele landet. 
Men det har hverken Høyre eller DNA «råd 

• til». 

oene il''iitO;r'ivarHg Rød Valgallianses 
Sykehusrådmann lan Muller er motstander av krav 
disse nedleggelsene. Men bystyrets flertall har - . 
tvunget han til å lage ei liste over hvordan 130 - Deler av statsoverskuddet må 
mill. kr. kan «spares» i helsevesenet neste år. overføres til fylkene, slik at helseve-
Det var Høyre, DNA og Kr.F . som i bystyret senet kan opprettholdes. 
21. mai vedtok at denne nedskjæringa skal - Ingen oppsigelser eller nedskjæ-
gjennomføres i 1982. ringer. 

Tør ·1kke svare Før valget våger ingen av de andre partiene å for-

Men politikerne er feige. Det vanlige er at 
Sykehusutvalget behandler budsjettet for 
Oslos helsevesen. Årets budsjettmøte var 27. 
august. Da lå nedleggingslista på bordet. Og 
det var klart for alle at disse nedleggelsene er 
en direkte følge av partienes vedtak i bystyre og 
Storting tidligere. - For å prøve å unngå blest 
om saken, vedtok sykehusutvalget å utsette 
avgjørelsen til neste møte - etter valget. Også 
Vertstre stemte for dette. De tør ikke gi vel
gerne klar beskjed - nå . Men etter valget 
kommer nedleggelsene. Når du har gitt dem 
din stemme i valget, skal de ta fra deg deler av 
helsetjenestetilbudet. 

svare de nedleggelsene som alle vet de skal be-
gynne å gjennomføre utpå høsten. Rød Valgallianse 
er det eneste alternativet 14. september, hvis du vil 
ha en talsmann som støtter disse to krava både før 
og etter valget, 

Pa lide a ørotestere! 

STE 
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