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I annen Mosebok står det: 
Herren din Gud, er en 
nidkjær Gud, som hjemsø-
ker fedres misgjerninger på 
barn inntil tredje og fjerde 
ledd... 

Det er bibelske dimen-
sjoner over Oslo kommu-
nes historiske behandling 
av vårt store malergeni 
Edvard Munch. Som siste 
ledd i rekken kan heller 
ikke Hallstein Bjercke som 
kulturbyråd be om synde-
nes forlatelse, til tross for 
hans påpeking av alt det 
positive kommunen nå 
gjør for Munch (innlegg 25. 
februar). For det er og blir 
et klebrig overgrep at en 
enkeltkunstner skal kunne 
markere revir så overtyde-
lig innenfor det Bjercke 
riktig påpeker er fredet 
buffersone rundt området 
som dekkes av Edvard 
Munchs gamle eiendom 
Ekely. Dermed er det 
nettopp han som ønsker å 
medvirke til at Bjarne 
Melgaard får et House to 
die in så nær Munch at 
sammenstilling av de to 
blir uunngåelig: tvilling-
kunstnere. At ikke Bjercke 
ser dette, må være en 
intellektuell kortslutning. 

Kulturbyråden burde som 
folkets representant 
snarere tatt inn over seg 
den brede motstanden i 
stedet for å forsvare 
narkotekturen som fantas-
tisk – bryter med alle 
forestillinger om hva et hus 
er. Greit nok, men bare ikke 
her. For selvsagt vil denne 
aparte boligen bli en 
attraksjon som totalt vil 
overdøve Munchs eplehage 
og nøkterne vinteratelier. 
Hans ubegrunnete argu-
menter om at det ligger en 
slags personlig indignasjon 
over det jeg «åpenbart ikke 
liker eller forstår» kan 
blankt avvises dersom det 
siktes til Melgaards kunst. 
Den har jeg faktisk aldri 
uttalt meg negativt om. 
Tvert i mot er hans kunst et 
sterkt korrektiv som 
sprenger grensene for vår 
hjemmestrikkede bedage-
lighet. At han stadig er 
marginal i forhold til 
verdenskunstneren Edvard 
Munch vil sikkert Melgaard 
selv gladelig innrømme. 

Kulturbyråden uttrykker en 
begeistret, hipsterkul 
ordfattigdom når han 
omtaler A house to die in 
som et «kult prosjekt». Dette 
er dessverre ikke latterlig-
gjøring fra min side, men 
helt seriøst ment. Jeg er stolt 
av å mangle påstått folke-
skikk når det er på dette 
nivået kulturbyråden ønsker 
å legge kulturdebatten. For 
meg må gjerne gjerne huset 
bygges. Det er bare å be til 
Vår Herre om at Kikut-tomta 
ikke får dette mausoleet. 

Stig Andersen,
Oslo
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Moen, Førde og Olsen, alle 
medlemmer i Norheim-
utvalget, skriver 26. februar 
om prioriteringsutvalgets 
nylig leverte NOU (2014:12) 
Åpent og rettferdig – priorite-
ringer i helsetjenesten. Deres 
fremstilling av rapporten og 
dens implikasjoner kan 
likevel bare i noen grad sies 
å være korrekt. På et punkt 
– omtalen av det såkalte 
helsetapskriteriet – er 
kronikken uklar og tilslø-
rende. På et annet punkt – i 
diskusjonen om overbehand-
ling – misforstår forfatterne 
seg selv.

Det siste først; en tredjedel 
av kronikken utgir å besvare 
spørsmålet om hva som bør 
nedprioriteres. I stedet 
serveres en avsporing: en 
diskusjon om unødvendig 
overbehandling. Det er 
selvsagt at behandling uten 
effekt bør avvikles, aller at 
man skal velge den beste av 
to behandlinger. Imidlertid, 
og som jeg allerede har 
skrevet («Prioriteringspara-
dokset», kronikk i Klasse-
kampen 30. november 2014): 
prioritering handler ikke om 
mindre overbehandling, 
men om at vi vil måtte si nei 
til god behandling fordi den 
har for høy (alternativ)
kostnad. Spørsmålet om 
hvilken god behandling som 
vil bli nedprioritert forblir 
ubesvart.

Ellers dreier kronikken 
rundt det såkalte helse-
tapskriteriet. Norheim-utval-
get ble eksplisitt bedt om å 

utrede i hvilken grad 
alvorlighetskriteriet fra 
forrige prioriteringsutvalg 
(Lønning-II) kunne ivaretas 
og konkretiseres. I stedet 
skapte utvalget helsetapskri-
teriet: et teknisk begrep som 
innebærer at man 
under avveining 
mellom to 
behandlinger 
med lik helsege-
vinst og kostnad, 
skal prioritere 
den pasienten 
som, uten be-
handling, vil 
oppleve det 
største helsetapet. 
Hvordan helsege-
vinst/helsetap 
skal måles er et 
eget felt, men 
grovt sagt hevder 
utvalget at vi 
«fortjener» 80 gode leveår, og 
at en forventing om færre 
gode leveår enn 80 konstitu-
erer et helsetap.  Dess færre 
leveår en kan forvente, dess 
mer alvorlig anser Norheim-
utvalget at du er rammet. 
Denne ideen er undertonen i 
utvalgets motto: flest mulig 
gode leveår – rettferdig 
fordelt. Kronikkforfatterne 
har likevel rett i at helse-
tapskriteriet ikke er et 
alderskriterium. Det er dog 
heller ikke et alvorlig-

hetskriterium slik det var 
bestilt i utvalgets mandat.
Helsetapskriteriet er et rent 
utjevningskriterium  – ut-

kledd som et omfordelings-
kriterium. Et helsetap vil 
bare føre til høyere priorite-
ring dersom det er relativt 
større enn andre pasienters: 
altså gjør det seg kun 
gjeldende dersom helse er 

ulikt fordelt. Dette betyr i 
ytterste konsekvens at 
Norheim-utvalget anser at 
alvorlighet ikke eksisterer 
dersom alle har likt forven-
tet helsetap: uavhengig av 
hvordan tapet oppstår. En 
sterkt lidende syttifemåring 
vil prioriteres likt som en 
tiåring med lett ubehag, 
ifølge en slik logikk.

Et dypere problem er om 
gode leveår overhode kan 
omfordeles? Flest mulig gode 

leveår – rettferdig 
fordelt tilslører at 
gode leveår ikke 
kan omfordeles. 
For andre typer 
goder kan dette 
forholde seg 
annerledes: man 
kan først maksi-

mere goder som brød og 
sirkus, for deretter å fordele 
dem jevnest mulig. Man kan 
derimot ikke først maksi-

mere gode leveår, for deret-
ter å omfordele dem «rettfer-
dig». Mitt beinbrudd er ikke 
din kreft. Dermed er eneste 
løsningen for å utjevne 
helseulikhetene å sørge for 
totalt færre gode leveår. 

Mange vil 
sikkert ubevisst 
riste på hodet 
her, men det er 
rett og slett 
matematisk 
umulig å vekte 
opp en helsege-
vinst med et 
helsetap uten at 
det blir færre 
gode leveår enn 
uten vektingen. 

Det er selvsagt 
mulig å være 
villig til å 
nedprioritere 
god og nyttig 

behandling for å kunne 
opp-prioritere mindre nyttig 
behandling for derigjennom 
å redusere helseulikhet i 
befolkningen. Da burde man 
i midlertid også kunne stå 
for det. Kriteriet vil ofte 
nedprioritere eldre pasien-
ter. Ikke fordi de er gamle, 
men fordi de ofte vil ha et 
høyere antall forventede 
gode leveår bak seg. Spesielt 
er dette tilfellet dersom 
kriteriene – slik Nordheim-
utvalget foreslår – skal 
praktiseres på individnivå. 

Det er uansett grunn til å 
bekymre seg for at vi står 
med en prioriteringsstrategi 
ribbet for mekanismer for å 
fange opp alvorlighet i mer 
tradisjonell forstand, til tross 
for at utvalget hadde fått 
oppgaven med å ivareta dette.

Mathias Barra,
Helsetjenesteforsker
Mathias.Barra@ahus.no
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Gode leveår kan 
ikke omfordeles 
‘rettferdig’. 
Mitt beinbrudd 
er ikke din kreft.
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Hvis vi ser bort fra plassering 
på den politiske rød/blå-ak-
sen, forbinder de fleste 
konservativ med det å holde 
utviklingen tilbake, mens 
radikal innebærer nyskap-
ning. Arbeidernes kamp for 
gode arbeidsforhold var en 
gang radikal, når fagforenin-
gene i dag kjemper for å 
bevare det de har oppnådd, 
kan det kalles konservativt. 
Så relative kan disse begre-
pene være.

I essayet «Det konservative 
spøkelset» kaller Magnar F. 
Engen dem konservative som 
motarbeider «rasjonelle 
universalisme». Bakgrunnen 
for dette begrepet er den 
franske revolusjonens 
likhetsparole og opplysnings-
tidens fornuftstenkning. De 
eksemplene han nevner som 
konservative opprør mot 
disse verdiene er temmelig 
ensidig beskrevet. I den 

franske revolusjon fantes 
også parolen om frihet. Hvis 
likhet tolkes som mer enn 
likeverd og blir et krav om at 
man skal tenke likt, blir det 
en trussel mot friheten. Det 
kommunistiske Øst-Europa 
var et tragisk eksempel. 

I mange av de opprørene 
Engen bruker som eksempler 
var likeverd fullt akseptert, 
men det var sterke krav om 
frihet til individuell utvikling. 
I romantikken finner en 
mange ulike tendenser, men 
en vesentlig drivkraft var 
behovet for å frigjøre seg fra 
tilstivnede former i både 
kultur og samfunnslivet. Å si 
at de ulike opprørerne var 
mot rasjonell tenkning er 
også ensidig. Det var ikke 
rasjonaliteten i seg selv som 
var problemet, men den 
arrogansen som oppstod når 
den rasjonelle tenkningen 
hevdet å ha besvart alle 
vesentlige spørsmål. Som hip-
pie vokste jeg opp i et 60-tall 
hvor alt var preget av rasjo-
nell tenkning, men jeg hadde 
en sterk opplevelse av at 

samfunnet manglet forståelse 
for dypere menneskelige 
verdier. Den samme grunn-
opplevelsen preget mange av 
de andre opprørene som 
nevnes og konsekvensen ble 
en søking etter noe annet, noe 
som ikke var så lett å finne og 
som kunne gi utslag som vi 
ettertid kan betrakte som 
latterlige og tragiske. Men det 
dekker ikke over det faktum 
at mange mennesker fremde-
les lengter etter verdier som 
dagens rasjonelle tenkning 
ikke kan tilby. Det betyr ikke 
at klar og logisk tenkning kan 
trenge fram til slike verdier i 
fremtiden, men da må den 
makte å frigjøre seg fra den 
materialistiske ensidigheten 

og de mange dogmene som 
preger det som i dag kalles 
rasjonell tenkning. En slik 
klar tenkning som sprenger 
det materialistiske rammene 
vil være virkelig radikal.

Når unge mennesker i lengsel 
etter større alvor melder seg 
til tjeneste i IS og andre 
mordgale organisasjoner vil 
jeg kalle det reaksjonært og 
ikke radikalt. Det er en blind 
og lite reflektert reaksjon. Når 
stadig flere grupper i Europa 
ønsker å få tilbake mer av 
lokaldemokratiet, kan det 
betegnes som en positiv 
konservatisme på linje med 
alle andre som er mot makt-
sentralisering hos byråkrater 
og store markedsaktører. Men 
hvis kravet om økt lokalde-
mokrati kobles sammen med 
fremmedfrykt og rasisme vil 
jeg også kalle det reaksjo-
nært, fordi det er en reaksjon 
mot grunnprinsippet om at 
alle mennesker er like mye 
verd.
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