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ANMELDT BOK

VALKAMP: Vonleg blir organiseringa av offentlieg sektor – som helsevesenet - for sørste gong tema i ein valkamp, skriv BTs bokmeldar.

Kamp om
fagmakta

BOK SAKPROSA

Torgeir Bruun Wyller og
Heidi Haukelien (red.)

HHHH
«Ny helsepolitikk»
Dreyers Forlag

Helseaksjonistar har levert eit velmeint, men
ujamt bidrag til ein viktig debatt.

Dei siste åra har admini
strasjonsmakta
vore
på
offensiven, som del av dei
næringslivsinspirerte
New
Public Managementreform
ene i det offentlege. Leiarar
og konsulentar har – med
den ureflekterte sjølvtilliten
som kjenneteiknar den nye
tids menn til alle tider –
introdusert teoriar, språk og
styringsgrep som ofte er blitt
oppfatta som ein provokasjon
mot tradisjonelle fagverdiar.
NÅ SER DET UT TIL at ein mot

PÅ FLEIRE samfunnsområde går

det i dag føre seg ein dragkamp
mellom administrasjonsmakt
og fagmakt. Me ser det i ut
danning og forsking, i media
og kulturliv – og ikkje minst
på helsesektoren.

reaksjon byggjer seg opp.
Protestane mot målstyring,
kontroll,
byråkratisering,
sentralisering, resultatlønn og
andre utslag av den rådande
styringsfilosofien, aukar i
styrke.
Lærarstreiken
i
2014
handla først og fremst om å
gjenreisa tilliten til læraren

som fagperson. Parallelt har
legar, sjukepleiarar og andre
helsearbeidarar danna sin
helsetenesteaksjon. I debatt
boka
«Ny
helsepolitikk»
presenterer leiarane, Torgeir
Bruun Wyller og Heidi Hauke
lien, programmet sitt.
Boka har mange bidrag,
både frå praktikarar i felten og
teoretikarar bak skrivepulten.
Det gjer boka ujamn, slik bøker
av denne typen gjerne blir.
Enkelte av forfattarane
nøyer seg med å skildra dei
daglege frustrasjonane, noko
som for så vidt kan vera tal
ande nok. Andre legg an eit
meir analytisk perspektiv.
Språkleg er kvaliteten varie
rande. Det meiningstomme
og klisjefylte administrasjons
språket smittar også over på
somme av dei opposisjonelle.
ALLE PROTESTRØRSLER risike
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Utfordrende dikt
Dikt som utfordrer
sjangerkonvensjoner og
bokanmelderens bruk
av kvalitetskriterier.
BOK POESI

Eivind Sudmann Larssen

HHHH
«Endehjem»
Cappelen Damm
I FJOR BLE HELE syv dikt

samlinger nullet av innkjøps
ordningen, noe som er blitt
fulgt opp av Klassekampen i
en rekke saker.
Flere av disse dikt
samlingene har vært rost
av kritikere, men likevel
ikke funnet verdig en plass
i norske bibliotekhyller. De
som mener nullingen er
rettferdig, skylder på dårlig
forlagsarbeid. Spriket mel
lom hva kritikerne mener, og
komiteen mener, illustrerer
også at det er ulike måter å
vurdere diktsamlingers kvali
tet på.
«ENDEHJEM» ER den bergens

baserte forfatteren Eivind
Sudmann Larssens andre bok
og hans første diktsamling.
Og denne boken aktualiserer
nettopp kriterier for kvali
tet, for den utfordrer ulike
sjangerkonvensjoner.
Ved
første
gjennom
lesning av den 68 siders
lange boken minnet tekstene
om romanfragmenter. Her er
ikke et lyrisk jeg, men et han
som etter hvert møter en hun.
De får et barn sammen. Så
blir kvinnen og barnet brått
revet vekk i en bilulykke, og
vi følger ham i sorgen etterpå.
ARKIVFOTO: EIRIK BREKKE

LARSSEN SKRIVER stemnings

rer å utvikla skylappar og
overforenkla
bodskapen
sin. Ein raud tråd i boka er
såleis kravet om å gå tilbake
til fagbasert leiing av helse
institusjonane. Då er det
velgjerande når tidlegare
departementsrådgivar Erling
Steen minner om kva som var
ein viktig del av bakgrunnen
for reformene på 1990talet,
nemleg ei sterk oppleving
av politisk avmakt overfor
profesjonsorganisasjonane:
«Det ble sagt at Helsedeparte
mentet og Helsetilsynet var
meir styrt av Legeforeningen
enn av statsråden.»
Også fagmakt kan drivast
for langt. Men Steen er klar
på at pendelen nå har svinga
altfor langt over mot den
andre sida.
DET ER OGSÅ BRA at det kjem

fram

ulike

synspunkt

i

spørsmålet om kven som
skal driva norsk helsevesen.
Professor Marit Halvorsen
argumenterer i beste Karl
Evangtradisjon for at an
svaret bør samlast på eitt
forvaltingsnivå (les: Staten).
Dette er ei oppfatning som
tydelegvis står sterkt i Helse
tenesteaksjonen, i alle fall er
det eitt av dei 20 framlegga til
ny helsepolitikk som avslut
tar boka.
Då er det tankevekkjande
å lesa bidraget frå professor
Halvard Vike. Han meiner
at lokalpolitikarane, med
sin nærleik til menneska det
gjeld, i praksis er dei fremste
forsvararane av velferds
staten sine ideal. Dei er ein
avgjerande korreksjon til eit
statleg blikk som er meir og
meir retta mot kostnader,
avvik frå standardar, orden og
kontroll. «Det er sannsynlig

at den norske velferdsmodel
len er fullstendig avhengig
av at det finnes et stort antall
kommuner, og at mange av
dem er små», skriv Vike.
DET SOM SAMLAR forfattarane

og redaktørane av boka, er
uroa for at ein vellykka norsk
velferdsmodell, basert på til
lit, nå er under sterkt press.
Dei er ikkje aleine om det.
Vonleg er konsekvensane
av New Public Management
blitt så handgripelege for
folk flest at organiseringa av
offentleg sektor for første
gong blir tema i ein valkamp.
«Ny helsepolitikk» er eit
velmeint, men ikkje heilt vel
lykka forsøk.

TOM HETLAND
Bokanmelder

fullt og diktene har noe spen
ningsfylt over seg. Forholdet
mellom han og hun skildres
i poetiske vendinger, og
tekstene består mye av reflek
sjon rundt minner, nærhet,
lykke som aldri varer evig,
om sorg over det tapte, om
gjenstander, lukter og annet
som fremkaller minner.
«Endehjem» reflekterer
også over hva litteratur er.
Mange av diktene er ut
styrt med overskrifter som
«Frampek», «Idyll», «Meta
fysisk», og «Ladning». Dikt
ene får et metanivå som
minner leseren om at tekst
er konstruksjon, det er skrift,
komposisjon. Spørsmålet er
om dette fungerer rent litte
rært. For meg blir dette litt vel
mye intellektuelle fiffigheter,
andre lesere vil kunne mene
at nettopp de metalitterære
innslagene gjør samlingen
original.

BERGENSBASERT: Eivind
Sudmann Larssen.
FOTO: ANNA-JULIA GRANBERG

«ENDEHJEM» MINNER om en
kortroman på grunn av den
stort sett kronologiske opp
bygningen, og i beskrivelsene
av tiden etter ulykken synes
jeg boken får et noe uforløst
preg. Muligens skaper det
metalitterære nivået for
stor distanse til karakterens
sorgarbeid.
Hvor vellykket det er å la
kvinnen og barna materiali
sere seg etter døden kan også
diskuteres. Slike hendelser
skaper i alle fall forventnin
ger man ofte har til en roman,
at de skal lede til en form for
fremdrift eller utvikling.
JEG SAVNER OGSÅ mer varia
sjon i språket, som til tider
blir monotont: «Han tenker
det er denne tømte tiden
som mest uanstrengt knytter
dem sammen, at det finnes
en særlig nærhet i slike avvik
fra det vante», står det i et av
diktene.
I et annet dikt finner vi
setningen: «Han vil se brudd
stykker finne sammen igjen,
vil se dem bygge seg bakover
i tid, ikke spres videre mot
glemsel.»
Slike og lignende språk
lige vendinger er det mange
av. Noen ganger fungerer det
utmerket, og gir tekstene et
tidløst preg. Andre ganger
har de abstrakte vendinger
noe påtvunget poetisk over
seg.
OM «ENDEHJEM» blir nullet av

innkjøpskomiteen, gjenstår
å se. Det ville i så fall være
ufortjent. Riktignok er dikt
samlingen nokså ujevn, men
Larssen lykkes godt med å
tematisere hvordan tilfeldige
sanseinntrykk og små detal
jer kan vekke minne av stor
betydning. «(De vet lite om
å lete forgjeves, om aldri å
forstå at det er i lyden av regn
mot en gjenglemt avis i gres
set at alt ligger bevart.)»

GRO JØRSTAD NILSEN
Bokanmelder

