Kutt i Helsebiblioteket.no gir økte ulikheter i Helse-Norge
Helseforbundene i Unio, Norsk Sykepleierforbund, Norsk Fysioterapeutforbund, Norsk Ergoterapeutforbund
og Norsk Radiografforbund er sterkt kritiske til det foreslåtte kuttet i Helsebibliotek.no som ligger i
statsbudsjettforslaget for 2019. Kuttet vil gi økte ulikheter i Helse-Norge på dette området, slik vi så før
tjenesten ble etablert i 2006.
Helsebiblioteket.no er en offentlig nettbasert tjeneste som gir gratis tilgang til kunnskapsressurser for
helsepersonell i primær- og spesialisthelsetjenesten samt for studenter. Tjenesten gir tilgang til internasjonale
oppslagsverk, databaser, retningslinjer og prosedyrer, tidsskrifter og andre kunnskapsressurser innenfor
medisin og helsefag. Mye av innholdet er også fritt tilgjengelig for befolkningen.
Helsebilbliotek.no har de siste årene blitt utsatt for kutt i tidsskriftpakker, lisenser og bemanning som må
reverseres. Unios helseforbund viser til at Unio i forkant av budsjettframlegget foreslo en økning i bevilgning på
10 mill. kroner. For å sikre et likeverdig tilbud til befolkningen over hele landet, mener helseforbundene i Unio
at helsepersonell må ha lik tilgang til den nyeste medisinske forskningen.
Helseforbundene i Unio viser til at HelseOmsorg21-strategien legger opp til et kunnskapsløft og større krav til
helsepersonell. Ikke bare universitetssykehus med store ressurser, men også sykehjem, hjemmetjenester og
andre kommunale helsetjenester skal jobbe kunnskapsbasert og slik sikre helsepersonell med riktig
kompetanse. Helsebiblioteket.no gir denne typen tilgang uavhengig av kommunale budsjetter.
Budsjettforslaget for 2019 innebærer et ytterligere kutt på 2,3 mill. kroner som i praksis innebærer nye
bemanningskutt og at tilbudet av tidsskrifter blir redusert med ytterligere 206 internasjonale tidsskrifttitler,
blant annet viktige tidsskrifter med nordisk og skandinavisk tilknytning. Kuttet rammer først og fremst
personell i primærhelsetjenesten og sykehus som ikke er tilknyttet et universitet.
Unios helseforbund mener at nasjonale lisenser som gir lik tilgang til elektroniske ressurser og kunnskapskilder
til alle, er et nasjonalt felles gode. Å forhandle lisenser på nasjonalt nivå er lite byråkratisk, og i de fleste tilfeller
mer økonomisk og ressursbesparende enn at helseforetakene forhandler hver for seg. I tillegg vil det skape
forskjeller i tilgang for de som har økonomisk kapasitet og de som ikke har det.
Norsk Sykepleierforbund, Norsk Fysioterapeutforbund, Norsk Ergoterapeutforbund og Norsk Radiografforbund
ber Helse- og omsorgskomiteen på Stortinget styrke fellesskapsløsningene som ligger i Helsebiblioteket.no og
bevilge et tillegg på 10 mill. kroner til denne tjenesten for 2019.
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