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1138 kroner pr. dusj
I løpet av 20 dager med
drift har bare 14
personer vært innom for
å bruke dusjtilbudet for
hjemløse på Straxhuset.
Kristin Jansen
silJe Katrine robinson (foto)
kristin.jansen@bt.no

– Den bruken vi har sett til nå
forsvarer ikke videre drift av
dette tilbudet, sier Tor Andre
Ljosland, som er politisk rådgiver for byråd Dag Inge Ulstein.
Etter omfattende diskusjon
bestemte kommunen i mai at
tilbudet om dusj for tiggere,
romfolk og andre skulle legges
til Straxhuset på Laksevåg. Hver
ettermiddag mellom klokken
16.00 og 19.00 er to dusjer tilgjengelige under oppsyn av en
vekter. Men i løpet av de første
ukene har svært få benyttet seg
av tilbudet.

Dyrt vakthold

z fakta

Den bruken vi
har sett til nå
forsvarer ikke videre
drift av dette
tilbudet

– Dusj på Straxhuset er et
minimumstilbud som er lagt
opp på en slik måte at det virker som om vi egentlig ikke
ønsker at noen skal benytte seg
av det, legger han til.
Styreleder for Robin Hoodhuset, Bente Husebø, er enig i
at det burde vært dusj, toalett
og vaskemaskin i sentrum.
Daglig benytter 140–190 mennesker seg av tilbudet om blant
annet gratis mat, flere av disse
er bostedsløse.
– Behovet er veldig stort. Mitt
inntrykk er at det er mange
som ikke kjenner til tilbudet på Straxhuset. Dusjene er
også tilgjengelige i en periode
på ettermiddagen der mange
tiggere har størst inntjening,
sier hun.

Kjersti Toppe (sp) er uenig med egen regjering
– At folk ikke møter til timer på
sykehusene, er et større problem enn ventelistene, sier
Kjersti Toppe (Sp).
Kari Pedersen
kari.pedersen@bt.no

Sps helsepolitiske talskvinne er
uenig med statssekretær Nina
Tangnæs Grønvold (Ap) i Helse- og omsorgsdepartementet.
I gårsdagens BT avviser Grønvold et forslag fra Helse Vestsjef Herlof Nilssen.
Nilssen ønsker å tredoble
gebyret til de som uteblir fra
timer på sykehuset. I dag har
sykehuset anledning til å kreve
dem for egenandelen på 307
kroner.

En kartlegging viser at 82.000
sykehuskonsultasjoner
gikk
tapt i Helse Vest i fjor fordi folk
unnlot å stille. Samtidig står ca.
47.000 på venteliste.
– Å øke gebyret vil kunne
ramme sårbare grupper og er
ikke aktuelt å gå videre med i
denne omgang, uttalte statssekretær Grønvold.

– Bør få premie
– Her er jeg uenig med statssekretæren, sier Toppe og understreker at spørsmålet om økte
gebyrer ikke er behandlet av
regjeringspartiene på Stortinget.
– Det fins alltid ordninger
som kan ivareta betalingssvake

grupper. Jeg synes heller departementet skulle bekymret seg
over svake grupper som blir
stående på venteliste fordi noen
unnlater å møte, sier Toppe,
som mener Helse Vest-sjefen
fortjener støtte i dette arbeidet.
– Herlof Nilssen bør få premie, sier Toppe.
– Om gebyret blir doblet eller
tredoblet, kan diskuteres. Uansett må det merkes økonomisk
om noen misbruker spesialisthelsetjenesten på denne måten,
legger hun til.

– Avhengig av ventelistene
Arbeidet Helse Vest har satt i
gang med for å få flere til å møte
og effektivisere poliklinikkene,

kan i teorien få bukt med ventelistene, påpeker Toppe.
Sp-politikeren mener opposisjonen, og særlig Høyre, har
gjort seg avhengig av disse ventelistene:
– Høyre baserer hele helsepolitikken sin på ventelistene,
særlig i valgkampen. Deres
løsninger, nemlig økt bruk av
private og at pengene skal følge
pasienten, er mest egnet til å
svekke det offentlige tilbudet.
– Hvordan da?
– Hvor lett er det å stramme
inn i forhold til pasientene,
hvis det står et privat tilbud
rundt hjørnet og lokker? Da får
vi et etterspørselsstyrt og ikke
behovsstyrt helsevesen.
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vagere PoLitiKersPrÅK: – Man
blir fanget i en verden av forbehold
Kristin Clemet
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224.000
dagLige Lesere
www.bt.no
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Tar oppgjør med
sykehus-misbruk

slo alarm i mars,
fikk null respons
aLLerede i mars varslet
hovedverneombudet i Bergen
kommune, Eli Tysnes, om at
Rosehagen bofellesskap på
Milde var en brannfelle. – Vi
kom ingen vei, derfor gikk jeg
til Arbeidstilsynet, sier hun.
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Pisa-testen får
stryk av forsker
– Lesetesten er ubrukelig,

sier en dansk forsker om den
internasjonale PISA-testen
som kartlegger 15-åringers
skoleferdigheter.
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Han forsvarer de
store matkjedene
øKonomiProFessor Tommy

Staahl Gabrielsen hevder at
redusert makt
til de store
dagligvarekjedene vil
gi dyrere mat.
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Kutt i tilbudene gir
forfall hos innsatte
– Før drev vi med aktivitet, nå driver vi med oppbevaring, sier Frode Trefall, fritidsleder ved Bergen fengsel.
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Verdens felles
miljø er felles
gode, og miljø kan
ikke lenger være et
gratisgode
side 2, del 1
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– Økonomisk svarer det seg
ikke. Det sier seg selv at kostnadene pr. dusj blir veldig høye,
sier Ljosland.
Prisen på vektertjenestene
som kommunen bruker ligger
på 5578 kroner pr. uke. I tillegg kommer noe utgifter til
renhold. Når dusjene i snitt har
vært i bruk 0,7 ganger pr. dag i
perioden, blir kostnaden for en
BARE 14: I løpet av 20 dager har bare 14 mennesker funnet veien til disse dusjene i Straxhuset på Laksevåg.
dusj på 1138 kroner.
– Vi ser på dette som en forsøksordning. Nå kjører vi en Gruppeleder i Bergen Venstre, opp og ned av en vekter. Tilbuliten periode til, men fortsetter Erlend Horn, var i utgangspunk- det er rett og slett lagt opp mest
straxhuset
tallet på besøkende å være like tet svært kritisk til å legge dusje- mulig vanskelig, sier Horn.
lavt, kommer nok tilbudet til å ne for tiggere og andre uten
Gruppelederen er klar på at
n lavterskeltilbud for rusavhenbli avviklet, sier Ljosland.
bosted til Straxhuset.
behovet for dusj er til stede,
gige over 18 år i Bergen komHan legger til at avtalen om
men han tror mange dropper
mune.
vakthold kan sies opp på én – Tåpelig plassering
turen til Laksevåg eller betaler
n Yter helsetjenester og sosiale
ukes varsel.
Han mener at de lave besøkstal- for å få vasket seg i Sentralbadet
tjenester. deler ut mat, drikke,
rent brukerutstyr m.m.
De som har
lene illustrerer i stedet.
benyttet seg av
problemet med
Horn mener byrådet burde
n Har fire avdelinger og rundt 82
ansatte.
dusjtilbudet er
å legge tilbudet valgt et tilbud i samarbeid
i hovedsak utenutenfor bykjer- med de frivillige organisasjon Flyttet fra lokaler på Florida.
Holder nå til i damsgårdsveien
landske statsborgenen.
nene som allerede jobber med
106
re, men de er ikke
– Plasserinbostedsløse i sentrum fremfor å
registrert
etter
gen er tåpe- bruke Straxhuset.
nasjonalitet. Straxlig. Folk må
– Både Robin Hood-huset og
huset gir i dag et
gå over Pudd- Kirkens Bymisjon er i daglig
tilbud til narkomafjordsbroen,
kontakt med denne gruppen.
ne i Bergen, men Tor andre ljosland, poliTisK rådgiver stedet er van- Det er ingen god løsning å legge
For BYråd dag inge ulsTein skelig å finne
har i praksis ingenopp tilbudet slik at bostedsløse
ting med dusjtilbuog det er lite kan få mat i sentrum, men må
det å gjøre. De stiller kun loka- innbydende. I tillegg må de som gå til Laksevåg for å ta seg en
lene sine til disposisjon.
ønsker å bruke dusjene følges dusj, sier han.

tøffere: Administrerende direktør i Helse Vest, Herlof Nilssen, tar et oppgjør med pasienter som han mener misbruker helsevesenet. – Vi kan ikke ha en situasjon der folk selv
avgjør om det passer med behandling, og takker nei flere ganger. Vi er nødt til å bli tøffere, sier han.

n Herlof Nilssen mener enkeltpasienter misbruker

n – Når folk har takket nei til flere tilbud om operasjon,

helsevesenet når de ikke møter opp til avtalt time,
eller takker nei til behandling fordi sted og tidspunkt
ikke passer.

er det etter min mening grunnlag for å spørre om de
virkelig trenger helsehjelp, sier Helse Vest-sjefen.
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deL 1: LEDER 2-3 | NYHETER 4-11 | ØKONOMI 12-13 | BØRS 15 | UTLAND 16-17 | SPORT 18-23 | VÆRET 24
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17%
SPAR KR. 12.000,–
PÅ KOMPLETT
SENGEMILJØ

SOMMERPRISER
Komplett sengemiljø fra DUX® med gavl og kappe
fra kr. 27.100,– (180 x 200 cm). Sommertilbud gjelder
på alle sengemodeller med tilbehør fra DUX.

duxiana.no
DUXIANA spesialbutikken for DUX madrasser ytterst
i gågaten. Strandgaten 91, kundeparkering. Tlf 55 32 24 55.
Åpningstider i sommer: mand–fred 10–17, lørd 10–15.

BT I GÅR: Helse Vest-sjef vil tredoble
gebyret for å utebli fra time ved sykehusene og stryke pasienter som gjentatte
ganger takker nei til operasjon.

