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doBleT: Antall eldre som dør på sykehjem, er doblet etter samhandlingsreformen, viser en studie fra 
Bergen. illusTrasjonsfoTo: heiko junge, nTB scanpix

OSLO: Eldre ligger kortere på 
sykehus enn før, og dobbelt så 
mange dør på sykehjem nå, 
sammenlignet med tiden før 
samhandlingsreformen.

Forskere i Bergen har sam-
menlignet situasjonen før og 
etter at reformen ble innført i 
2012, skriver VG. I dag overføres 
pasienter til kommunene så 
snart sykehuslegene mener de 
er ferdig behandlet eller det 
ikke er mer som kan gjøres.

Forskernes hovedkonklusjo-

ner er at dobbelt så mange dør 
på sykehjem etter å ha vært på 
sykehus, pasientene som blir 
innlagt er eldre, og færre ble 
overført til andre sykehjem, 
mens flere ble sendt hjem.

– Vi har ingen variabler som 
kan forklare den økte dødelig-
heten, men vi tror ikke flere dør 
fordi de overføres til sykehjem, 
sier forsker Frøydis Bruvik ved 
Haraldsplass Diakonale Syke-
hus og Universitetet i Bergen.

– Årsaken er nok at noen av 

dem som tidligere døde på sy-
kehus, nå kommer på sykehjem 
den siste tiden av livet.

Bruvik sier at det er i tråd 
med reformen at pasienter sen-
des fra sykehus til sykehjem 
tidligere enn før.

– Målet har vært å tilby be-
handling så nær der pasienten 
bor som mulig, forklarer hun. 
hun understreker at studien 
ikke gir grunnlag for å si om til-
budet til de eldre er blitt bedre 
eller dårligere.

Dobling av dødsfall på sykehjem

Tanker om tro 
kpk, krisTelig pressekonTor

den som vil gjøre hans vilje, 
skal skjønne om læren er av 
Gud, eller om jeg taler ut fra meg 
selv.» Joh. 7,14-17. Det er Jesus 
som sier dette. Han hadde sin 

lære og myndighet fra Gud. Han 
var sendt av Gud. «For jeg har 
ikke talt ut fra meg selv, men Far 
som har sendt meg, har gitt meg 
befaling om hva jeg skal si og 
tale.» Joh.12, 49.

Spørsmålet om læren er av 
Gud er viktig. Gud har gitt oss en 
anvisning til å forstå og erfare 
det. Vi må gjøre hans vilje, sier 
Jesus. Det er bare Guds ord som 
kan hjelpe oss til å se hva som er 

Guds vilje med våre liv. Som det 
var på Jesu tid så er det også i 
dag dem som er mer opptatt av å 
villede enn veilede om hva Guds 
ord sier og hva som er Guds vilje. 
Vår tid preges mye av fornufts-
messig tenkning omkring tro og 
moral. Manglende innsikt og 
kunnskap gjør at mange bare har 
sine meninger og synser. Jesus 
advarer, «Ta dere i vare for de 
falske profetene.» Matt. 7,15.

Sendt av Gud

vi graTulerer

Tordis Holm og Ståle Kverdokk giftet seg den 28. januar i Ullensaker 
kirke.
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PORSGRUNN: Resultater fra 
spillekveld 16. februar på Bor-
gehaven. Vi var seks bord og 
de beste ble: 1. Trygve Johan-
nessen - Broran Madsen 139. 
2. Harald Bjørvik - Leif 
Strømsvaag 135. 3. Roar Solli - 
Oddbjørn Strand 132. 4. Mor-
ten M. Nilsen - Kjell Nord-

strøm 118. 5. Knut Amund 
Finborud - Tormod Øia 113. 6. 
Ellen Mathisen - Eva Nilsen 
111. 7. Ellen Ditlefsen - Sigurd 
Risvik 105. 7. Magne Klovning 
- Oddvar Nilsen 105. 7. Tom 
Bøckmann - Morthen Nilsen 
105.
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