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Helsetjenesteaksjonen 
– hvordan går det?
Helsetjenesteaksjonen (HTA) ble stiftet vå-
ren 2013 av sju sykehusleger og tre fastle-
ger som oppfølging av kronikken «Ta faget 
tilbake», som ble publisert i Tidsskriftet  
19. mars 2013 (1). Vi fikk raskt tilslutning 
fra andre helseprofesjonsgrupper. Våren og 
sommeren 2013 hadde vi en rekke medie-
utspill og kontakt med politikere fra alle 
partier, og i september arrangerte vi en vel-
lykket punktdemonstrasjon foran Stortin-
get. I den forbindelse ble «paroleversjo-
nen» av aksjonens budskap formulert:
 • Helse og omsorg er ikke industri! Vi vil 
ha menneskeligheten tilbake. Industri-
ens driftsmodeller passer ikke for helse, 
omsorg og pleie

 • Plass til alle! Vi krever flere behand-
lingsplasser i sykehus, sykehjem, psykia-
trien og rehabiliteringen slik at retten til 
helsehjelp blir reell

 • Helse og omsorg er et nasjonalt ansvar! 
Vi krever at helsemyndighetene tar hel-
hetlig ansvar for helse - og omsorgstje-
nestene og at Stortinget bevilger tilstrek-
kelige midler. Slutt å skyve problemene 
over på kommunene og helseforetakene

 • La fagfolkene få gjøre jobben sin! Fag-
folkene trenger tid med pasientene, og 
sier nei til dyrt og meningsløst byråkrati

I vinter publiserte vi en ny kronikk, denne 
gang i Sykepleien, der vi særlig argumen-
terte mot troen på at færre senger betyr 
høyere effektivitet (2).

I løpet av dette første året har vi lært to 
ting. For det første at det vi står for og har 
formulert vekker tydelig gjenkjennelse og 
tilslutning i brede lag i helsetjenesten. For 
det andre at de utviklingstrekkene vi er 
skeptiske til er meget sterkt rotfestet i det 
politiske miljøet og forvaltningen, slik at 
det vil ta tid å oppnå endring. Derfor må vi 
belage oss på å være aktive lenge, og aksjo-
nen må organiseres deretter. Vinteren og 
våren 2014 har vært brukt til å planlegge 
dette.

Vi har nå omgjort HTA til en medlemsor-
ganisasjon Det gir oss en bedre dokumen-
tasjon på støtten vi har, og den jobben vi 
må gjøre krever litt økonomi. Vi har eta-
blert et styre, som skal virke frem til det 
første ordinære årsmøtet i februar/mars 
2015. Styret består nå av:
 • Torgeir Bruun Wyller, professor i 
geriatri, Oslo, leder

 • Kine Bentzen, sykepleier, Haukeland 
sykehus

 • Christel Brurås-Leine, sykepleier i 
sykehjem, Oslo

 • Sven Erik Gisvold, professor i anestesio-
logi, Trondheim 

 • Marit Halvorsen, professor i helserett, 
Oslo

 • Heidi Haukelien, sykepleier og sosial- 
antropolog, Telemarksforskning, Bø

 • Arnulf Heimdal, fastlege, Oslo 

Vi har utarbeidet et prinsipprogram som er 
tilgjengelig på nettet, og som utdyper hva vi 
arbeider for (3). Styret vil frem til første ordi-
nære årsmøte prioritere følgende gjøremål:
 • Arrangere minst én stor offentlig marke-
ring

 • Videreutvikle politiske kontakter i alle 
stortingspartiene

 • Være synlige i massemedier og sosiale 
medier

 • Igangsette utredning av alternativ sty-
ringsideologi

 • Bidra til ytringsfrihet i helse- og om-
sorgssektoren, bl.a. gjennom å hjelpe 
varslere

 • Bygge en effektiv og slagkraftig organi-
sasjon.

Vi har redesignet nettstedet helsetjeneste 
aksjonen.no, der vi oppdaterer med saker fra 
media, og har ambisjoner om også å publisere 
tilsendte innlegg. Kronikker, innlegg, kommen-
tarer og svar til denne siden kan sendes til  
post@helsetjenesteaksjonen.no. 
Viktigst av alt: Skal vi komme noen vei, trenger 
vi medlemmer. Kontingenten er 300 kroner pr.  
år for yrkesaktive og 150 kroner for ikke yrkes- 
aktive. Man melder seg inn ved å sende en e-post 
med navn, adresse, ev stilling og arbeidssted til 
post@helsetjenesteaksjonen.no. Det viktigste 
hver og en kan gjøre for å støtte HTA er å melde 
seg inn selv og få sine venner og kolleger til også 
å gjøre det.
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LESERBREV

Universitetslektorprisen til Suranga Wickramanayake
Universitetet i Bergen deler kvart år ut  
Universitetslektorprisen til ein allmenn- 
lege som har utmerka seg spesielt positivt 
som rettleiar i allmennmedisinsk praksis-
utplassering for medisinstudentar. Kandi-
daten blir valt ut på grunnlag av den skrift-
lege nominasjonen studentane kan gje 
etter å ha vore i allmennmedisinsk praksis 
i ein månad. 

Prisen for 2013, som vart uttdelt på kur-
set for universitetslektorane på Voss 15. 
mai, gjekk til fastlege Suranga Wickrama-
nayake ved Vossamed Legesenter. I løpet 
av 2013 vart han nominert heile tre gonger. 
Suranga Wickramanayake er opprinneleg 

frå Sri Lanka, og er oppvaksen i Frankrike. 
Han, og kona Irina Frolova, har budd og ar-
beidd på Voss i ca 10 år. 

Både han og kona er svært populære 
blant studentane. Studentane seier at dei 
begge er genuint interesserte i at studenta-
ne skal ha ei så god praksisteneste i all-
mennmedisin som mogleg. Dei føler seg 
svært velkomne og inkluderte i kontorfel-
lesskapet den månaden dei er ved legekon-
toret. Studentane kan alltid søke rettleiing, 
uansett kor travelt det er på kontoret. Su-
ranga Wickramanayake er alltid smilande, 
blid og tålmodig, og er til stor inspirasjon 
for dei kommande legane. 

Universitetslektor- 
prisen for 2013 gjekk  

til fastlege Suranga 
Wickramanayake.
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