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alternativer. Om noen år vil man kanskje kunne oppleve at det er en
alminnelig oppfatning ute blant folk at det offentlige ikke er i stand
til å drive sykehus, og at det vil være bedre å privatisere det aller
meste. En slik privatisering vil da kunne gå ganske greit, ramme-
verket er allerede på plass, sykehusbygningene står der de står, og
det er ingen mangel på utenlandske aktører som gjerne vil slippe til
på det norske markedet. Det mangler bare noen få lovendringer og
stortingsvedtak.

Det offentlige vil sannsynligvis beholde noen institusjoner for
de lavtlønte og fattige, det vil nok bli ganske mange i den kategorien
om noen få år. Disse sykehusene vil ikke bli attraktive arbeidsplasser
for norsk helsepersonell, men så lenge vi har EØS-avtalen med fri
flyt av arbeidskraft, vil det ikke by på problemer å rekruttere helse-
personell med lavere krav til arbeidsmiljø, rettigheter og lønn.

Mange vil nok mene at dette er reinspikka konspirasjonstenk-
ning, jeg mener at det er et realistisk scenario. Spørsmålet er hva
slags helsevesen vi ønsker her til lands, og om politikerne skal få
fortsette å overkjøre pasienter og helseprofesjonene i all evighet.
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