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Elendig valuta for pengene, Bent Høie
Aftenposten. Publisert på trykk 17.08.2016. 
Kristin Sofie Waldum-Grevbo. Seksjon: Debatt. 
Side: 21. 
Del: 2. 

Debatt

Midlene som skulle styrke helsestasjons- og skolehelsetjenesten, er i liten grad benyttet til dette formålet.file_8.png
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Bent Høie skriver i et debattinnlegg i Aftenposten 9. august at det er viktig med god oppfølging av mor og barn i lokalsamfunnet - jeg vil også legge til far. Han trekker frem at 767,7 millioner kroner er bevilget til å styrke helsestasjons- og skolehelsetjenesten, som også omfatter svangerskaps -og barselomsorgen. Ifølge Helse- og omsorgsdepartementet skulle dette kunne gi over 1000 nye stillinger.

Det han ikke nevner, er at pengene i liten grad blir benyttet til dette formålet. Statistisk sentralbyrås tall for 2014 og 2015 viser nemlig at det totalt i landets 428 kommuner bare er kommet drøyt 100 nye stillinger i helsestasjons- og skolehelsetjenesten pr. år. Det kaller jeg elendig valuta for pengene. Kanskje på tide å ta en prat med kommunalminister Jan Tore Sanner? Samhandling på tvers av departementer er vel også en del av samhandlingsreformen?

Barselomsorgen svikter

Denne sommeren har vi hørt om gravide som må føde alene på sykehus pga. jordmormangel. I tillegg vet vi at mor og barn skrives ut fra sykehus i rekordfart. Dette hadde kanskje ikke vært faretruende hvis støtteapparatet i kommunene var på plass. Ifølge faglige retningslinjer for barselomsorgen skal familien få tidlig hjemmebesøk av jordmor. Dette tilbudet skal erstatte den oppfølgingen av mor og barns helse som ble utført av sykehuset tidligere. Senere skal også helsesøster komme på hjemmebesøk som en start på oppfølgingen av barnet og familien videre.

Tilsyn viser at barselretningslinjene i liten grad gjennomføres i landets kommuner. En grunn til det er ressursmangelen som i lang tid er påpekt. En annen grunn er at elektronisk samhandling mellom sykehus og kommune ennå ikke er på plass. Kommunene vet derfor ikke at barna er født før de får melding pr. post. Ikke akkurat innovativt.

Ammefrekvensen går ned

Er det så farlig at vi ikke følger opp disse friske barna, da? Tidligere i sommer kunne vi høre at ammefrekvensen går ned, noe som sannsynligvis har å gjøre med mindre støtte og veiledning i de første avgjørende dagene etter fødsel.

Mor og barn blir sendt så tidlig hjem at sykehuset ikke kan vurdere hvem som vil trenge ekstra oppfølging når det gjelder dette eller andre forhold. Når vi kjenner til eksempler på at uttørkede, slappe barn blir forvekslet med rolige, sovende barn, forstår vi dramatikken i dette. Barseldepresjon er et eksempel på en annen alvorlig tilstand som bør fanges opp tidlig, og vi vet at vold mot barn forekommer hyppig det første leveåret.

Så mitt forslag er at du, Bent Høie, tar en prat med Jan Tore Sanner om hva dere kan gjøre for å sikre at bevilgningene som kan utgjøre en forskjell, faktisk kommer barn unge og foreldre til gode. Vi krever valuta for pengene!
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Friske barn og unge er valuta for pengene
Aftenposten. Publisert på trykk 21.08.2016. 
Bent Høie. Seksjon: Debatt. 
Side: 19. 
Del: 2. 

Å investere i barn og unge er det viktigste vi kan gjøre. Derfor har vi økt satsingen på helsestasjons- og skolehelsetjenesten med 767 millioner kroner siden vi tok over.file_12.png
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Jeg er sikker på at leder i landsgruppen av helsesøstre, Kristin Sofie Waldum-Grevbo, er enig med meg i at dette er en god investering. Men i Aftenposten 16. august uttrykker hun bekymring for at pengene som skulle styrke helsestasjons- og skolehelsetjenesten, i liten grad er benyttet til dette formålet. Hun mener det er elendig valuta for pengene.

De økte midlene til kommunene har ført til et taktskifte der antallet årsverk for helsesøstre i kommunene har økt med 135 årsverk på landsbasis. Det er en god start, men veksten har likevel ikke vært som vi hadde håpet på. Derfor bevilget vi i fjor ytterligere 100 millioner kroner, som en belønningsordning for de kommunene som faktisk har brukt de økte inntektene på helsetjenester til barn og unge.

Norske barn og unge har i internasjonal sammenheng god helse. Men det er grunn til bekymring når det gjelder barn og unges psykisk helse. Jeg mener det er her vi må legge inn ytterligere innsats fremover. Regjeringen vil i løpet av høsten legge frem en opptrappingsplan mot vold og overgrep mot barn og ungdom, vi skal utvikle pakkeforløp for psykisk helse og rus, og vi vil innføre et lovkrav om at alle kommuner skal ha psykologkompetanse.

Gjennom våre tre år i regjering har vi vist vilje til å satse på og ivareta den største ressursen vi har, nemlig friske barn og unge. Det mener vi er god valuta for pengene.

© Aftenposten
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Deler ut de samme pengene to ganger
Aftenposten. Publisert på trykk 08.09.2016. 
Kristin Waldum-Grevbo. 

Kort sagt
Hvis jeg gir sønnen min 1000 kroner til en ny jakke, og han kommer hjem blakk og med et par nye sokker, da etterspør jeg selvsagt hvor resten ble av. Hvordan responderer helseminister Bent Høie (H) når han deler ut store summer for å bygge opp gode tjenester for barn og unge i kommunene, og det meste går til andre formål?

Han er strålende fornøyd med utviklingen. Jeg spurte ham i et debattinnlegg i Aftenposten 16. august om hva han, i fellesskap med kommunalministeren, vil gjøre med dette. Han svarer at jeg må være enig i at 767 millioner er en god investering i barn og unge (Aftenposten 21. august).

Ærlig talt, det er da ikke intensjonen som bestemmer om vi lykkes, men resultatet. Hadde pengene i større grad ført til god barselomsorg og en tilgjengelig skolehelsetjeneste for alle elevene som i disse dager er tilbake på skolene, hadde jeg jublet.

Nylig kunne Høie stolt annonsere, i alle medier, at han nå til og med øker potten til helsestasjons- og skolehelsetjenesten med 50 millioner. Han glemmer å fortelle at disse 50 millionene er resten av de 100 millionene som forlengst skulle vært delt ut som en belønning til kommuner som faktisk har styrket tjenesten i tråd med statlige tilføringer. Det er det bare 44 av landets 428 kommuner som har gjort. Derfor har Høie mer til overs og kunne lyse ut de samme pengene en gang til, med mindre strenge kriterier. En liten detalj som gjorde at jubelen uteble fra vår side.

På tide å innrømme at det er en utfordring å få pengene frem? Bare 1,4 prosent av barna på skolen har tilgang til skolehelsetjeneste hver dag. Det er det det handler om.
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Kontakt mellom sykehus og helsestasjon går via posten!
Aftenposten. Publisert på trykk 04.11.2016. 
Kristin Waldum-Grevbo. 

Norge 2016: Kommunikasjonen mellom sykehus og helsestasjon går via brevpost. Vi deler Ammehjelpens bekymring for barselomsorgen. Tidlig utskriving fra sykehus fører til at personalet i liten grad rekker å vurdere hvem som trenger oppfølging.


Mange steder blir familien sendt hjem uten at helsestasjonen er informert om fødselen, fordi elektronisk samhandling mellom sykehus og helsestasjon ikke eksisterer.

Ifølge barselretningslinjene skal familien få hjemmebesøk av ammekyndig jordmor og helsesøster de første to ukene. – Vi kunne nylig lese hvordan helsesøster bidro til en god start med sin ammehjelp da det trengtes. Samtidig viser tilsyn et ulikt og manglende tilbud i de ulike kommunene. Øremerking av midler til helsestasjons- og skolehelsetjenesten og en minimumsbemanningsnorm, er gode virkemidler sammen med satsing på elektronisk samhandling.

Ammefrekvensen går ned, og vi vet at uttørkede, slappe barn blir forvekslet med rolige barn. Barseldepresjon er en annen alvorlig tilstand som bør fanges opp, og vi vet at vold mot barn forekommer hyppig det første leveåret.

På høy tid å sette tema på agendaen, blant annet for det nye Direktoratet for e-helse?
© Aftenposten
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