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I dette heftet – som er et utvalg artikler fra 
tidsskriftet Samfunn og økonomi 2/2021 – 
drøfter vi sentrale aspekter ved styring og 
organisering av våre sykehus. Vi har hatt 
to hovedfokus. Det første er å få fram bak-
grunn for og viktige virkninger av den fore-
taksmodellen som ble innført i 2001. Det 
andre er å finne fram til viktige ledd i en 
 alternativ modell, basert på at sykehusene er 
en juvel i vår velferdsstat. Sykehusene skal 
finansieres av innbyggerne i fellesskap, og 
tjenestene skal fordeles etter behov. 

Idegrunnlaget for foretaksmodellen vi 
innførte i 2001 var at sykehusdriften skulle 
gjøres om til forretningsvirksomhet. Den 
var inspiret av lignenede reformer gjen - 
n omført av Thatcher-regimet i Storbritan-
nia. Men i proposisjonen som foreslo fore-
taksmodellen var hovedmålsettingen for 
sykehusene formulert på følgende måte:

«Pasientens behov er utgangspunktet for 
all behandling og kjernen i all pleie. Dette 
skal prege oppbygging, praksis og ledelse av 
alle helsetjenester. Reformens overordnete 
målsetting er at helsetjenestens innhold skal 
bli bedre sett fra pasientens ståsted.» 

Verdigrunnlaget ble beskrevet slik i 
Helse foretaksproposisjonen:

• Velferdsstatens grunnleggende verdier 
om likeverd, rettferdighet og solidaritet.

• Sikre alle tilgang til helsetjenester uav-
hengig av økonomi og bosted.

• Helsesektoren skal være underlagt 

 politisk styring for å sikre nasjonale 
mål. Reformen skal gi sterkere statlig 
styring.

• Helsevesenet skal skape trygghet  
i samfunnet.

Spørsmålet som må stilles er om foretaks-
modellen fremmer eller motvirker dette 
målet og verdigrunnlaget. Den har medvir-
ket til nedleggelse av mange av våre min-
dre lokalsykehus, og sykehusene har mistet 
 lokal ledelse og styre. Vi er nå blant landene 
med lavest sengetall i sykehusene i forhold 
til folketall. Verst ser det ut for tilbudene i 
psykiatri og rusomsorg. Disse trendene vil 
fortsette om foretaksmodellen slik den er 
nå får fortsette å virke, og mange områder 
i laandet vårt har grunn til å frykte at syke-
hus, fødeavdelinger og akuttfunksjoner vil 
forsvinne. Vi risikerere å få en sykehussek-
tor som ikke er i samsvar med innbyggernes 
ønsker og behov.

I framtidas Norge trenger vi både store 
og små sykehus. Vi trenger samarbeid 
mellom sykehusene, og ikke minst et godt 
samarbeid mellom statens sykehus og kom-
munenes primærhelsetjenester. De under-
søkelsene som er gjort, viser også at det 
er behov for et system som vektlegger fag, 
 kvalitet og medarbeidere høyere. Nå har 
detaljstyring og rapportering tatt overhånd.

 Vårt mål med dette heftet er å gi faglige 
bidrag og konkrete forslag til denne viktige 
debatten.   

Bjarne Jensen, 
ansvarlig redaktør 

Samfunn og økonomi
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Helseforetaksmodellen har i alle de 20 årene som har gått siden 
den ble innført, vært utsatt for sterk kritikk. Men kritikken har 
ofte vært  ledsaget av et resignert «Hva er alternativet? Vi kan ikke 
gå tilbake til slik det var da fylkeskommunene eide og drev syke
husene». Det er et pussig utsagn. Den modellen vi har i Norge  
i dag er særnorsk, og verden er full av alternativer. I det følgende 
vil vi presentere vårt alternativ. Vi tror at debatten blir bedre når 
vi har et reelt alternativ å diskutere.

Lene Haug leder Redd Ullevål sykehus (Sp), journalist/redaktør

HVA ER ALTERNATIVET 
TIL HELSEFORETAKS-
MODELLEN?
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Mye tyder på at vi vil få store endringer i Stor-
tinget, og at vi kan få et rødgrønt flertall  etter 
valget. Hva betyr dette for organi seringen av 
sykehusene våre? Alle de rødgrønne  partiene 
har programforslag som endrer dagens 
 styringsmodell for  sykehusene og spesialist-
helsetjenestene. Vi har i det etterfølgende 
fremmet et forslag til hoved elementer i et 
nytt system. Forslagene bygger på erfarin-
gene med helseforetaksmodellen i 20 år.  

Vi er en gruppe med representasjon fra 
alle de rødgrønne partiene og fagfolk som 
har arbeidet med ulike sider av modellen 
i seks måneder for å komme fram til et 
alterna tiv til dagens modell. Initiativet har 
fått navnet «Alternativ til helseforetaks-
modellen». Vårt mål har vært å foreslå et 
realistisk alternativ og fram mot valget 
skape en offentlig debatt rundt mulighetene 
til å avvikle det Thatcher-inspirerte systemet 
vi nå har, og erstatte det med en ny forvalt-
ningsmodell i spesialisthelse tjenestene. 

Årsakene til ønsket om å finne en 
alternativ modell er de uheldige sidene 
ved dagens modell som fagfolk, pasienter, 
pårørende og politikere har sett utvikle 
seg. 

Kort oppsummert har helseforetaks-
modellen ført til:
• Mindre demokratisk kontroll av 

spesialist helsetjenesten.
• Et system med lite tillit til de ansatte – 

stor grad av administrativ kontroll.
• Hovedfokus på økonomiske mål, noe 

som skaper etiske utfordringer og på-
virker helsepersonell i deres jobb med 
negative konsekvenser for pasientene.

• Sentralisering – av både tjenester og 
beslutningsmyndigheter.

• Nedleggelser av små enheter – i favør av 
større med mindre kapasitet. 

• Reduksjon av kapasitet som fører til 
korridorpasienter, køer, uverdige  
utskrivelser av for syke pasienter og 
svingdørspasienter.

• Vekst i byråkrati og direktørstillinger.

• Lange beslutningslinjer gjennom mange 
administrative lag.

• Fravær av stedlig ledelse.
• Paradoksalt nok mindre konkurranse 

av den positive sorten om å være best 
mellom ulike selvstendige sykehus.

• Økende kvalitetssvikt.
• Økende press på kommunene – både 

økonomisk og tjenestemessi.g
• En modell som fører til konflikt i stedet 

for samarbeid mellom sykehus, mellom 
avdelinger innenfor samme sykehus, og 
mellom sykehus og kommune.

Det er mulig å se for seg en rekke forbedrin-
ger av helseforetaksmodellen som vil gjøre 
den langt bedre enn dagens modell, blant 
annet ved å endre finansieringsmodellene 
og skille mellom midler til investeringer og 
drift, ved å avvikle de store helseforetakene 
og gjeninnføre det enkelte sykehuset som 
selvstendig enhet. Mange av forslagene vi 
lister opp vil være klare forbedringer også 
om de blir innført uten at selve foretaks-
modellen forlates. Vårt standpunkt er imid-
lertid at hele foretaksmodellen bør for lates 
fordi det offentlige helsevesenet ikke er 
 egnet for en slik organisering. 

Innholdet i dagens modell, begrunnelsen 
for å innføre den og ulempene ved model-
len har våre medlemmer og andre forfat-
tere redegjort for i en rekke artikler i denne 
ut  gaven av fagtidsskriftet Samfunn og 
 økonomi. Her vil vi derfor gå rett på presen-
tasjonen av den alternative modellen:

1. Innføre en helseforvaltningslov
Helseforetaksloven erstattes av en helse-
forvaltingslov, og den bedriftsøkonomiske 
økonomistyringen erstattes av en modell 
der samfunnsøkonomisk hensyn ivaretas 
bedre. Helseforetakene avvikles og erstat-
tes av et demokratisk system basert på at 
folke valgte ivaretar overordnet priorite-
ring og at styringsprinsippene, herunder 
økonomi styringen, blir basert på de samme 
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 prinsippene som annen offentlig virksom-
het. Det innføres forvaltingsregnskap til 
erstatning for dagens forretningsregnskap.

Målet med helseforetaksreformen var i 
sin tid framstilt å være basert på velferds-
statens verdigrunnlag, og reformen skulle 
ha pasienten i sentrum. Tiltakene, som å 
organisere sykehusene etter mal fra store 
forretningskonserner og innføre lønnsom-
hetsregnskap, har imidlertid vist seg å ha 
store svakheter. Etter innføringen av helse-
foretaksmodellen er ikke spesialisthelse-
tjenestene våre lenger underlagt de samme 
overordnede demokratiske styringsprinsip-
pene som den øvrige offentlige forvaltnin-
gen. Både demokratisk styring og kontroll 
er svekket, blant annet gjennom at felles 
plan- og budsjettsystemer ble avviklet over 
natta. 

Reformen medførte at folkevalgt del-
takelse i den overordnede prioriteringen 
av sykehus og spesialisthelsetjenester ble 
av viklet. Disse tiltakene motvirket målene 
med reformen. I stedet stimulerte tiltakene 
til at markedstenkning og bedriftsøkonomi 
ble satt i sentrum på bekostning av helsefag 
og pasienter.

Et annet mål med reformen var bedre 
økonomistyring. Dette ble ansett som nød-
vendig fordi man rundt 2000-tallet hadde 
en oppfatning av at Norge var det landet 
i OECD som brukte nest mest på helse-
tjenester etter USA, men at vi til tross for 
dette ikke hadde så gode resultater og kvali-
tet som forventet. Sannheten var imidlertid 
at vi lå omtrent midt på treet når det gjaldt 
ressursbruk, og at våre resultater var gode 
når ressursbruken ble tatt i betraktning.

Foretaksmodellen stimulerer til bedrifts-
økonomisk tenking – hva er best for det 
enkelte foretaket, og ikke til samfunnsøko-
nomisk tenking – hva er best for innbyg-
gerne og samfunnet. 

Resultatet av reformen er sentraliser-
ing av sykehusene, nedlegging av mindre 
sykehus, dårligere politisk styring, frag-
mentering av ansvar, mindre fokus på 

overordnede prioriteringer og framvekst 
av et stort og egenmektig helsebyråkrati. 
Økonomistyringen har ikke blitt bedre. I de 
første seks årene gikk helseforetakene med 
gigantiske regnskapsmessige underskudd, 
og det var først da de i 2008/2009 ble tilført 
større inntekter at de gikk i balanse.

Et hovedproblem i økonomistyringen 
er sammenblandingen av løpende drift og 
investeringer. Store investeringer medfører 
at den løpende driften til helsetjenestene 
i sykehusene må reduseres både i forkant 
av investeringen for å skaffe egenkapital 
og i etterkant av investeringen for å dekke 
kapitalkostnadene. Denne styringsmåten er 
hentet fra forretningsvirksomhet. En for-
retningsmessig investering er først lønnsom 
når kapitalkostnadene er dekket. For større 
investeringer i nye sykehuslokaliseringer 
og -bygg er det laget en planprosedyre som 
medfører at det skal gjøres samfunnsøko-
nomiske analyser. Formålet er at en skal ta 
hensyn til virkningene for innbyggerne og 
samfunnet og ikke bare hva som er best for 
foretaket. Gjennomgang av beslutnings-
grunnlaget for nye sykehus viser at slike 
analyser, til tross for at de er pålagt og at 
det er klare retningslinjer for hva de skal 
inneholde, mangler eller er mangelfullt 
utført. 

Det innføres ett felles budsjettsystem 
for alle sykehusene. I dag har de enkelte 
regionale helseforetakene sine individuelle 
systemer, noe som er lite hensiktsmessig. 
Det innarbeides et system med to budsjetter 
– et driftsbudsjett og et kapitalbudsjett for 
investeringer. Stortinget kan dermed vedta 
driftsrammer for det enkelte sykehuset 
og behandle et eget investeringsprogram 
for større investeringer som nye bygg i en 
 samlet plan. 

Sykehusene skal i en ny helseforvalt-
ningslov defineres som forvaltningsorganer 
med særskilte fullmakter og styrer etter 
modell fra universitetene. Kjernen i vårt 
alternativ er at særlovsselskapene, helse-
foretakene og de regionale helseforetakene 
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avvikles, og at sykehusene blir selvstendige 
forvaltningsorganer. 

Det er da staten som er  arbeids giver for 
de ansatte på sykehusene, slik at de får en 
relativt sterk stilling sett i forhold til  styrene 
og øvrig lokal ledelse. Sykehus ansatte skal 
ha et særskilt vern av akademisk og faglig 
frihet tilsvarende det som finnes i universi-
tets- og høyskoleloven. 

For å komme fram til et mer detaljert 
innhold i et nytt system, og for å gjennom-
føre overgangen til et nytt system, foreslås 
at det nedsettes et offentlig utvalg. I et slikt 
utvalg bør også representanter for de ansat-
tes organisasjoner delta.

I et slikt system vil det kun være Stortin-
get som kan beslutte å legge ned sykehus, 
utvide sykehus, bygge nye sykehus eller 
nedskalere driften ved et sykehus betyde-
lig. Dette vil klart øke den demokratiske 
kontrollen og de folkevalgtes ansvar for vår 
offentlige helsetjeneste.

 
2. Gjeninnføre hvert enkelt sykehus  
som selvstendig enhet med stedlig  
ledelse og egne styrer
Helseforetakene, som gjerne består av 
 mange sykehus under én ledelse, avvikles 
helt som enheter. Hvert enkelt sykehus 
 drives som en selvstendig enhet med  direkte 
finansiering. Det basale elementet i et nytt 
system bør være det enkelte sykehuset. 
Hvert enkelt sykehus skal ha:

• Eget styre og administrativ ledelse.
• Eget budsjett, regnskap og utviklings-

plan for sin løpende virksomhet.
• Inntektsramme for løpende virksom-

het vedtatt av Stortinget etter lignende 
 prinsipper som gjelder for kommunene.

Styret velges av kommunestyrene og fylkes-
tingene der sykehuset har hoveddelen av sitt 
pasientgrunnlag. I tillegg velger de  ansattes 
organisasjoner sine representanter som i 
dag. Også pasienter og brukere skal ha re-

presentanter i styrene med stemmerett, i 
motsetning til i dag. Disse brukerrepre-
sentantene bør imidlertid ikke utnevnes av 
styret i sykehuset, men av de folkevalgte i 
kommunene og fylkene. 

Styret ansetter ledelsen i sykehuset som 
har ansvaret for den løpende driften av 
sykehuset, herunder også å forberede for-
slag til utviklingsplaner og samarbeid med 
andre sykehus, spesielt regionsykehusene og 
kommunehelsetjenesten.

Sykehusledelsen rapporterer til  styret. 
Styringsdialogen skal primært være 
 mellom  styret og departementet og  mellom 
 styret og det regionale samordningsled-
det. Ledelsen må selvsagt samarbeide med 
andre sykehus, primærhelsetjenesten og 
 sam arbeidsorganer, men de handler da på 
vegne av styret. 

Sykehusene bør ha en todelt ledelse, med 
en administrativ leder og en faglig leder. 

3. Stortinget skal ha en klar rolle og 
avgjørende styring med spesialist
helsetjenesten 
Det kan gjøres ved at Stortinget behandler 
og vedtar: 

• Årlig sykehusbudsjett med ramme-
bevilgninger til det enkelte sykehuset 
til den løpende driften og utvikling av 
sykehusene. Mønster for budsjettprin-
sippene vil være systemet som brukes 
for høyskoler og universiteter.

• En rullerende nasjonal sykehus- og 
helseplan med investeringsprogram etter 
mønster fra Nasjonal Transportplan.

I et slikt system vil det kun være 
Stortinget som kan  beslutte 
å  legge ned sykehus, utvide 
 sykehus, bygge nye sykehus  
eller nedskalere driften ved  
et sykehus betydelig.
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En nasjonal sykehus- og helseplan skal 
inneholde et investeringsprogram for store 
investeringer i nye sykehus og utvikling av 
sykehusene i samarbeid med regionene og 
de enkelte sykehusene. Dette skal være en 
rullerende plan.

4. Et bedret finansieringssystem med 
avvikling av DRGsystemet
Dagens finansieringssystem for sykehusene 
er hovedsakelig todelt, med cirka 50 prosent 
rammefinansiering og 50 prosent  såkalt 
innsatsstyrt finansiering. Andelen som er 
 rammefinansiering må økes betraktelig. 
Den må utgjøre hoveddelen av sykehusenes 
inntekter. Dagens DRG-system (DRG står 
for diagnoserelaterte grupper), som er et 
amerikanisert system for stykkprisbetaling 
pasientenes diagnoser utløser, er uegnet og 
meningsløst. Det krever mye arbeid og har 
dessuten ført til mye kreativ koding. Syke-
hus har ansatt kodeeksperter, og det har 
blitt lønnsomt å legge inn flere koder på en 
pasient som for eksempel blir behandlet for 
kreft. I et presset system som dagens, der 
mye handler om budsjetter, vil  økonomiske 
incentiver alltid påvirke atferd, men ofte på 
uventede og lite formålstjenlige måter. At én 
enkelt behandler skal forholde seg til utgif-
ter og inntekter er ikke gunstig, hverken for 
 pasientene, de ansatte eller samfunnet. 

Det må utredes om det i tillegg til ramme-
finansiering skal legges opp til en viss grad 
av aktivitetsbasert finansiering på enkelte 
områder slik at sykehusene får dekket det 
som spesielt kostnadskrevende behandling 

koster. Det gjelder for eksempel innenfor 
ortopedi der enkelte komponenter kan koste 
over en million kroner. Andre områder må 
være 100 prosent rammefinansiert, som 
onkologi, psykisk helsevern og avhengighet, 
akuttbehandling og så videre. 

DRG-systemet avvikles, og rammefinan-
siering og eventuelt innsatsstyrt finansiering 
i tillegg til forskningsmidler og midler til 
prøveprosjekter og så videre, skal utbetales 
direkte til hvert enkelt sykehus fra staten. 
Det innføres et klart skille mellom midler til 
investeringer og drift, der kun mindre inves-
teringer finansieres direkte av det enkelte 
sykehuset, mens alle større investeringer 
inngår i Nasjonal helse- og sykehusplan.

5. Bedret samarbeid mellom ulike syke
hus og mellom spesialisthelsetjenesten 
og primærhelsetjenesten.
Sykehus i samme område må samarbeide. 
Behandling som utføres like godt ved små 
enheter forblir desentralisert, mens behand-
ling som har dokumentert bedre resultat i 
store enheter sentraliseres.

Dagens system med kommunal betaling 
for utskrivningsklare pasienter avvikles og 
erstattes av et bedre system for samarbeid 
mellom kommunehelsetjenesten og statens 
spesialisthelsetjenester. Kommunenes plikt 
til å etablere kommunale akutte døgnplas-
ser avvikles. Der det er lang avstand til 
nærmeste sykehus, må det i tillegg utvikles 
lokalmedisinske sentra i tett samarbeid mel-
lom kommunene og sykehusene.

Det er påvist mange fordeler ved sam-
menheng i svangerskaps-, fødsels- og barsel-
omsorg. Dette ble lovet innført i St. meld. 
nr. 12 (2008–2009) En gledelig begiven-
het. Med dagens foretaksmodell har denne 
sammenhengen ikke latt seg gjennomføre. 
I stedet opplever kvinner at sykehusenes 
barselomsorg er salderingsposter. Følge-
tjenesten med jordmor for kvinner med 
over 90 minutters reisevei til fødeavdeling 
forvitrer. Kommunene har ikke kapasitet 

Dagens system med kommunal 
betaling for utskrivningsklare 
pasienter avvikles og erstattes av 
et bedre system for samarbeid
mellom kommunehelsetjenesten 
og statens spesialisthelsetjenester.
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til å følge opp behovet. Mangelen på jord-
mødre i både kommuner og sykehus tilsier 
at et samarbeid om jordmortjenester ville 
vært fornuftig, men foretaksmodellen står 
i veien.

Det må legges opp til systemer som sam-
spiller bedre med kommunenes helse- og 
omsorgstjenester gjennom bedre samarbeid 
og planlegging om tjenestene og pasientene. 
Vi må komme bort fra økonomiske straffe-
tiltak og svarteperspill om pasientene.

6. Regional organisering
Norge er et stort land med store geografiske 
forskjeller og ulike utfordringer knyttet til 
at noen områder er tett befolket og andre 
områder det motsatte og med lange reise-
veier. Med selvstyre i hvert enkelt sykehus, 
og med politisk utnevnte representanter 
fra kommuner og fylkeskommuner i syke-
husstyrene, vil lokalforankring og lokal 
 kontroll kunne ivaretas. Imidlertid vil det 
i tillegg være behov for regional koordi-
nering av enkelte forhold som beredskap, 
pasienttransport og oppgavedeling mellom 
små og store sykehus. Det vil være behov 
for et  regionalt koordinerende ledd med 
ansvar for at alle oppgavene i en region blir 
ivaretatt. Et slik regionalt ledd må også ha 
ansvar for å samordne primærhelsetjenesten 
og spesialisthelsetjenesten på en god måte.

Hvordan dette best kan organiseres, er 
det punktet som har forårsaket mest hode-
bry i arbeidsgruppa. Det skyldes blant annet 
regionreformen med de nye fylkene. Mange 
av dem kan bli oppløst med en ny regjering, 
slik at det er uklart hvilke fylker som vil 
eksistere om noen få år. Det er nylig opp-
rettet 19 helsefelleskap som grovt sett følger 
grensene for de gamle fylkene og dessuten 
helseforetakene. Helsefellesskapene kunne 
utgjøre et slikt regionalt nivå. I dag er det 
fire regionale nivåer. Disse mener vi er for 
store. Spesielt spesielt gjelder dette for Helse 
Sør-Øst RHF. På den andre siden mener vi 
at 19 er for mange.

De fleste pasientene som mottar spesialist-
helsetjenester – særlig pasientene i de øverste 
aldersgruppene, som det vil bli mange flere 
av i tiårene som kommer – vil ha behov for 
helsetjenester i både primærhelsetjenesten 
og spesialisthelsetjenesten. Det er behov for 
et mer sømløst samarbeid som er mindre 
preget av kamp om inntekter og utgifter 
mellom spesialisthelsetjenesten og primær-
helsetjenesten. Samhandlingsreformen som 
ble innført 2012 har ført til at mange pasi-
enter har blitt kasteballer mellom nivåene 
i et system som ikke har satt pasientenes 
behov i førersetet.

 Det er flere måter å organisere helse-
tjenesten bedre på i et regionalt nivå:

Statlig regional organisering
Vi må ha et regionalt nivå for å ivareta sam-
arbeid og funksjonsfordeling mellom syke-
husene. Dette regionale nivået kan bygge på 
dagens regioninndeling. Det bør ikke ha noe 
eget styre slik de regionale helseforetakene 
har, men være direkte underlagt helse- og 
omsorgsministeren. De viktige oppgavene i 
tillegg til samarbeid og funksjonsfordeling 
mellom sykehusene, vil være å bidra til å 
forberede Stortingets behandling av inves-
teringsprogram og inntektsrammer for det 
enkelte sykehuset. Det regionale nivået kan 
etableres etter lignende prinsipper som for 
Statsforvalteren (tidligere Fylkesmannen).

Desentralisert regional organisering
Alternativt kan det etableres helseregi-
oner med folkevalgte representanter og 
 administrasjon – enten i den enkelte fylkes-
kommunen eller for ett eller flere fylker 
sammen, med egne budsjetter tildelt over 
statsbudsjettet til fellesfunksjoner for flere 
sykehus og primærhelsetjenesten. Helse-
regionene blir et koordinerende ledd med et 
overordnet ansvar for samarbeidet i helse-
regionen, og ivaretar de samme oppgavene 
som nevnt over, men med mer lokal demo-
kratisk forankring. Dette innebærer ikke 
et fylkeskommunalt/regionalt eierskap til 
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 s  ykehusene, men et ansvar for tjenester som 
trenger regional koordinering.

Begge disse måtene å sørge for koordi-
nering og samarbeid på regionalt er aktu-
elle, og vil kunne fungere godt. Hvor 
stor vekt man legger på lokaldemokra-
tisk forankring, er avgjørende. Det første 
 alternativet legger mer ansvar på Stor tinget, 
mens det andre vil kunne bidra til å gi 
region ene og region reformen som er innført 
et mer konkret innhold, samt brukes mer 
aktivt til å minimere de uheldige utfallene 
av samhandlings reformen og knyttes opp 
mot de nye helsefellesskapene. 

TIL SLUTT
Etter 20 år med helseforetaksmodellen er det 
et sterkt grunnlag for å  konkludere med at 
foretakstankegangen ikke har  styrket helse-
tjenesten i Norge.  Sykehusene våre  leverer 
mye god behandling til  pasien tene, men 
det er snarere på tross av  organiseringen 
enn på grunn av den. Det neste tiårene 
står vi overfor den største oppgaveveksten 
i helsetjenestene våre noen sinne, i både 
 spesialisthelsetjenesten og kommunehelse-
tjenesten. Den offentlig finansierte helse-
tjenesten er en av juvelene i det norske vel-
ferdssamfunnet, og det er viktig at vi tar 
vare på og utvikler den videre. Dette kan 
best skje gjennom en modell basert på gode 
prinsipper for offentlig forvaltning av våre 
felles velferdsgoder.

Helseforetaksmodellen, med sitt finan-
s ieringssystem for investeringer der 
nybygg skal finansieres over drift, har vist 
seg  spesielt uegnet når nye sykehus skal 
 bygges. Forretningsregnskapets krav om 

økonomiske gevinster har gjennomgående 
ført til at nye sykehus i Norge blir bygget 
for små. Vi ser også at pasientbehandlingen 
innenfor psykiatri, rus og rehabilitering er 
systematisk nedprioritert. Sengekapasiteten 
innenfor psykiatrien er mer enn halvert de 
siste 20 årene, og en av fire som henvises til 
behandling ved landets DPS-er avvises uten 
vurdering. Det er svært uheldig for disse 
pasientene, deres pårørende, kommunene 
og samfunnet som helhet.

For så sikre gode spesialisthelse tjenester 
framover må nedbyggingen vi har sett 
stoppe, og det må tas et nasjonalt initia-
tiv for en økning av antall sykehussenger 
sammenliknet med dagens nivå. Spesia-
listsykehus innenfor psykisk helsevern, 
rehabilitering og andre spesialområder må 
opprettholdes og drives som selvstendige 
sykehus i likhet med de somatiske syke-
husene. Det kan også være behov for å opp-
rette flere slike spesialistsykehus da mange 
har blitt lagt ned og samlokalisert med 
store somatiske sykehus. 

En erfaring vi må ta med oss fra pande-
mien er hvor viktig sykehusene våre er for 
hele samfunnet, og at det å sikre tilstrekke-
lig kapasitet og god styring er en essensiell 
oppgave for landet øverste ledelse – våre 
folke valgte på Stortinget. Denne oppgaven 
kan ikke overlates til styrene i en bedrifts-
økonomisk foretaksmodell langt fra de folke-  
 valgte politikernes bord.

Oppsummert i kulepunkter er dette vårt 
forslag til alternativ til helseforetaks-
modellen:
• Dagens butikkmodell skal forlates. 

Sykehusene skal styres og ledes i tråd 
med øvrig offentlig forvaltning.

• Det enkelte sykehuset skal være en  
selvstendig enhet med egen ledelse  
og eget styre. 

• Sykehusstyret skal være sammensatt 
av politiske representanter, ansatte-
representanter og pasient- og bruker-
representanter. 

Den offentlig finansierte helse-
tjenesten er en av juvelene i det 
norske velferdssamfunnet,
og det er viktig at vi tar
vare på og utvikler den videre.
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• Regnskapsmodellen med krav til over-
skudd skal forkastes, og sykehusene   
skal underlegges ordinært forvaltnings-
regnskap.

• Sykehusene skal være eid av staten  
og direkte finansiert – men det skal  
opprettes koordinerende regionale ledd  
som enten er direkte underlagt staten 
eller valgt regionalt.

• Folkevalgte skal ha ansvaret for over-
ordnet styring og prioritering av  
spesialisthelsetjenestene i Stortinget.

• Det enkelte sykehuset skal finansieres 
direkte over statsbudsjettet. Stortinget 
vedtar årlig rammer for driftsbudsjett 
og mindre investeringer til det enkelte 
sykehuset etter samme prinsipper som 
for kommunene.

• Stortinget skal årlig behandle og vedta 
en rullerende nasjonal sykehus- og 
 helseplan med investeringsprogram.

• Det skal innføres et klart skille mellom 
midler til investeringer og driftsmidler

• Rammefinansiering skal være syke-
husenes hovedfinansieringskilde.

• DRG-systemet skal avvikles, og inn-
satsstyrt finansiering skal begrenses til 
områder hvor aktivitetsnivå er beheftet 
med særskilte kostnader som berettiger 
en tilpasset aktivitetsbasert finansiering.

• Det skal innføres felles plan- og bud-
sjettsystemer for alle sykehusene.

• Ordningen der kommunene må betale 
sykehusene døgnpris for såkalte over-
liggere (utskrivningsklare pasienter) på 
sykehusene skal avvikles.

• Et nasjonalt initiativ for å sørge for 
tilstrekkelig sengekapasitet i spesialist-
helsetjenesten skal igangsettes.

• Spesialsykehusene for psykiatri, rus 
og rehabilitering skal videreføres og 
 styrkes.

• Systemet for brukermedvirkning skal 
demokratiseres ved at organisasjonene 
gjennom valg selv utpeker representan-
ter til brukerorganene. 

«Alternativ til helseforetaksmodellen»  
ble stiftet 22. desember 2020.  Foreningens 
formål er å samle mot standen mot 
helseforetaks modellen under en  felles 
aksjon og å utarbeide et reelt og  realistisk 
alternativ til dagens  organisering. 
 Foreningen er tverrpolitisk, tverrfaglig  
og parti politisk uavhengig, med medlem
mer fra hele landet.

Bjarne Jensen, samfunnsøkonom,  
professor emeritus offentlig økonomi (leder)

Lene Haug, leder Redd Ullevål sykehus (Sp),  
journalist/redaktør

Sven Erik Gisvold dr.med., spesialist i  
anestesiologi, professor emeritus ved NTNU  
og tidligere avdelingssjef ved avdeling for anestesi 
ved St. Olavs hospital 

Janne Grøttumsbråten, kommunestyremedlem  
i Asker, og kontaktperson for SVs helsepolitiske 
nettverk 

Aud Hove, fylkesvaraordfører i Innlandet (Sp) 

Mariann Isumhaugen, leder Redd Sykehusene  
i Innlandet 

Dag Kremer, spesialist i indremedisin og 
 nefrologi. Erfaring fra spesialisthelsetjenesten 
i Norge og Oregon, USA

Irene Ojala, leder for Pasientfokus og stiftelsen 
Alta sykehus med Pasientfokus 

Ingrid Ovidie Rangønes, ordfører i Averøy (Ap) 

Finn Olav Rolijordet, økonomiansvarlig i Rødt,  
leder av Sammen for lokalsykehusene – nei til  
hovedsykehus (Innlandet)

Oluf Dimitri Røe, MD&PhD, professor, NTNU,  
Sykehuset i Levanger 

Mari Thevik, leder av aksjonen Leve Nordmøre.  
Kommunestyrerepresentant Aure (V)

Ellen Nergård Thompson, spesialist i  
anestesiologi og smertemedisin (Canada) 

Dag Einar Thorsen, førsteamanuensis i stats
vitenskap ved Høgskolen i Sørøst, leder Ellingsrud 
Arbeider partilag, styremedlem i Aker Sykehus 
Venner

Torgeir Bruun Wyller, professor, dr.med. UiO, 
OUS og nestleder i Helsetjenesteaksjonen
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Det er 20 år siden loven om helseforetak ble vedtatt av Stortinget. 
Den ble behandlet i all hast uten særskilte offentlige utredninger 
og stortingsmelding slik det er vanlig for store reformer. Etter en 
høringsrunde på seks uker ble forslaget om helseforetak lagt fram for 
Stortinget 6.4.2001. Den ble vedtatt av Stortinget 12.6.2001 og trådte 
i kraft 1.7.2001. Sykehusene ble overført til statlig eide helseforetak 
1.1.2002 (Sosial- og helsedepartementet 2001 og Stortinget 2001).  
Fra dag én var reformen svært omstridt. 

Bjarne Jensen professor emeritus

HELSEFORETAKS
REFORMEN  
– MÅL OG 
VIRKNINGER
Hva er alternativet?

ARTIKKELEN ER 
FAGFELLEVURDERT



 15

En påstand som hadde påvirket Arbeider-
partiet og et stortingsflertall til å vedta 
 reformen, var følgende utsagn fra statsråd 
Tønne: «Vi ligger på topp i verden når det 
gjelder å bruke ressurser i norsk helsesek-
tor. Det bør vi også gjøre. Men vi bør da 
også ha som ambisjon å være i fremste  rekke 
når det gjelder å få mest mulig ut av disse 
 ressursene. Noe annet er en sløsing med 
fellesskapets ressurser. Det vil jeg  betegne 
som direkte uetisk.» (Sitat fra statsrådens 
innlegg i Stortinget ved behandling av helse-
foretaksproposisjonen 12.6.2001.)  Lignende 
uttalelser kom fra flere av Arbeiderpartiets 
representanter. 

Det var feil at Norge lå på verdenstoppen 
når det gjelder helseutgifter. Nivået var 
omtrent på gjennomsnittet for europeiske 
land, og på omtrent samme nivå som i 
Sverige og Danmark. Helseutgiftene som 
andel av Norges inntektsnivå og samlede 
ressursbruk var blant de lavere i Europa. 
Arbeiderpartiet ble feilinformert.

Reformen var upopulær. Tre måneder 
etter at Stortinget vedtok reformen var det 
stortingsvalg. Det ble en katastrofe for Arbei-
derpartiet. Oppslutningen sank fra 35 pro-
sent til så vidt over 24 prosent, og partiet mis-
tet en tredel av sine stortingsrepresentanter.

MÅL OG VERDIGRUNNLAG FOR 
REFORMEN
Hovedmålet for helseforetaksreformen var 
formulert slik i helseforetaksproposisjonen:

«Pasientens behov er utgangspunktet 
for all behandling og kjernen i all pleie. 
Dette skal prege oppbygging, praksis og 
ledelse av alle helsetjenester. Reformens 
overordnete målsetting er at helse-
tjenestens innhold skal bli bedre sett  
fra pasientens ståsted.»

Verdigrunnlaget ble beskrevet på følgende 
måte i helseforetaksproposisjonen:

• Velferdsstatens grunnleggende verdier 
om likeverd, rettferdighet og solidaritet.

• Sikre alle tilgang til helsetjenester  
uavhengig av økonomi og bosted.

• Helsesektoren skal være underlagt  
politisk styring for å sikre nasjonale 
mål. Reformen skal gi sterkere statlig 
styring.

• Helsevesenet skal skape trygghet  
i samfunnet.

Spørsmålet er imidlertid om helseforetaks-
reformen fremmer eller motvirker mål og 
verdigrunnlag. Modellen for foretaksorga-
nisering er hentet fra et system hvor syke-
husene drives som forretningsvirksomhet 
og hvor økonomisk lønnsomhet for fore-
taket er det avgjørende, for eksempel slik 
det amerikanske helsesystemet er bygget 
opp. At det var forretningsvirksomhet som 
var intensjonen, kom klart fram blant  annet 
i den nye ledelsens begrepsbruk. Pasientene 
ble systematisk omtalt som kunder, behand-
ling ble produksjon, og ventelister ordre-
reserve. 

NÆRMERE OM FEILAKTIGE  
PÅSTANDER OM RESSURSBRUK TIL 
HELSETJENESTER I NORGE
Påstandene om Norges høye ressursbruk til 
helsetjenester dukket opp i 2000, og  baserte 
seg på sammenligninger OECD utarbei-
der for bruk av ressurser til helsetjenester 
gjennom de årlige rapportene Health at a 
 Glance. OECD ga feil bilde av ressursbru-
ken på helsetjenester i Norge sammenlignet 
med andre land fordi (Jensen 2014): 

• Norge registrerer utgifter til sykehjem 
og hjemmesykepleie som helseutgifter, 
mens de fleste andre land registrerer 
dem som sosiale utgifter. 

• OECD baserer ikke sine omregninger 
av lønninger og priser for ulike land 
på ressursene knyttet til helsetjenester, 
men på prisene på gjennomsnittet for 
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alle varer og tjenester. Det bidrar til at 
ressursbruken i land med høyt lønns- og 
inntektsnivå blir overvurdert, mens den 
i land med lavt lønns- og inntektsnivå 
blir undervurdert. 

Når vi sammenligner helseutgifter som er 
mer sammenlignbare – dvs. ser på helse-
tjenester eksklusive langtidspleie og bruker 
kjøpekraftsparitet for innsatsfaktorene 
til helsetjenester – var det et ubestride-
lig  faktum at norske helseutgifter var på 
gjennomsnittet for de vestlige europeiske 
 landene. Høyest utgiftsnivå har land som 
Sveits, Tyskland, Frankrike og Neder-
land. Av de nordiske land ligger Norge litt 
 lavere enn Sverige og litt over Danmark og 
 Finland. Lavest er utgiftsnivået i en del øst-
europeiske land. 

I forhold til inntektsnivå målt ved BNP 
har Norge hatt det lavest utgiftsnivå til 
helsetjenester eksklusiv langtidspleie av de 
europeiske landene. Norge var også blant 
de lavere om vi i stedet for BNP ser på 
innenlands bruk av ressurser og holder det 
særnorske eksportoverskuddet utenom. Da 
utgjode vår andel om lag åtte prosent. De 
andre nordiske landene har utgiftsandeler i 
forhold til BNP fra åtte prosent til over ni 
prosent. De europeiske landene som lig-
ger høyest er Frankrike og Tyskland med 
utgiftsandeler over ti prosent (Jensen 2014). 
USA, som har et helprivatisert helsevesen, 
ligger vesentlig høyere enn disse landene.

Det har pågått en debatt om hva som 
var riktige tall. De feilaktige påstandene 
om det høye utgiftsnivået ble vanske-
lig både for departementet og ikke minst 
 Statistisk  sentralbyrå (SSB) som er ansvar-
lig for  tallene. Først i 2013 uttalte sjefen i 
SSB at Norges ressursbruk til helsetjenester 
er på gjennomsnittsnivået for europeiske 
land (Scheel, H.H.: Kommentar høye 
helse utgifter. 31. januar 2013. SSBs nett-
sider): «Sammenligner vi ressursbruken i 
helsesektoren per innbygger, viser OECDs 
beregninger for 2009 at den norske 

gjennomsnittsbruken var tilnærmet lik 
gjennomsnittet for de vestlige EU-landene. 
På dette nivået lå også Sverige, Danmark 
og Østerrike. Nederland og Sveits brukte 
mest og lå cirka 20 prosent høyere enn 
Norge. Hvis man tror at produktiviteten i 
helsesektoren er tilnærmet lik i landene som 
sammenlignes, viser disse tallene også for-
skjellene mellom gjennomsnittsbruken av 
helsetjenester i ulike land.» 

Hvor kom de feilaktige påstandene 
om Norges høye ressursbruk til helse
tjenester fra?
I 2000 dukket det opp påstander om at 
Norge, etter USA og Sveits, hadde høyere 
ressursbruk til helsetjenester enn alle andre 
land uten at vi oppnådde gode nok resul-
tater. Det første oppslaget var en artikkel 
i Aftenposten under overskriften Norge på 
helsetopp (Bjørnstad 17. august 2000): «Ny 
statistikk fra OECD viser at det i Europa 
bare er Sveits som bruker mer til helse-
formål per innbygger. Målt på denne måten 
ligger Norge nesten 30 % over gjennomsnit-
tet for OECD-landene.»

Samtidig ble det også hevdet at det er 
en sterk økning i ressursbruken til helse-
tjenester i Norge, og at denne utviklingen 
ikke var bærekraftig på lang sikt. Dette 
ble etter hvert hevdet også fra fagmiljøer 
knyttet til helsesektoren, en del helseøko-
nomer og fra sentrale politiske helsemiljøer. 
Oppfatningene kom særlig fram i disku-
sjonene omkring Helseforetaksreformen i 
2000/2001. I Stortingets debatt i 2001 om 
helseforetaksreformen ble dette trukket 
fram av flere sentrale aktører som en hoved-
begrunnelse for reformen. På den faglige 
siden har professor Jan Grund ved BI kom-
met med de sterkeste uttalelsene om høye 
helseutgifter i Norge. Han lanserte ideene 
og løsningene i helseforetaks reformen alle-
rede i 1990 i en rapport til Forbruker- og 
administrasjonsdepartementet. (Grund 1990, 
Anderson og Jensen 2014). Han  var aktiv 
i utformingen av helseforetaks reformen 



 17

i 2000/2001, og ble brukt av NRK som 
et slags uavhengige ekspertvitne til å til-
bakevise den stadige kritikken mot helse-
foretaksreformen. Grund, som var medlem 
av Civitas fagråd, skrev følgende i et nyhets-
brev fra Civita 1.6.2007 (Grund 2007):

«Norge er et rikt land, som prioriterer 
helse. Vi bruker mer penger på helse per 
innbygger enn alle land i OECD utenom 
USA. I 2007 vil vi bruke nærmere 
40.000 kr. per innbygger. Det er rundt 
60 prosent mer enn Sverige. Det er 
derimot vanskelig å dokumentere at vi 
får rimelig avkastning i form av lavere 
dødelighet og bedre helse. Sterk vekst 
i helsebudsjetter gir ikke automatisk 
noen gevinst for pasientene. Når nye 
helsekroner settes inn i sykehusene 
går mesteparten til de ansatte. Jo mer 
utdannet helsepersonellet blir, desto 
mer kravstore blir de. Ved alle korsveier 
har de norske legene vært flinke til å 
forhandle og til å ta mest mulig av kaka. 
Nå står kravene fra sykepleierne, som 
ligger langt etter legene, høyt på den 
tariffpolitiske dagsorden. I tillegg til 
lønnskrav er det et kontinuerlig press om 
fornyelse i bygningsmasse og utstyr. I 
Norge har vi også en ‘kostnads krevende’ 
geografi. Vår spredte bosetting har gitt 
oss en sykehusstruktur med mange små 
sykehus som har vanskeligheter med å 
følge med i den teknologiske utvikling. 
Fakkeltog og folkelig protester mot for-
slag om nedbygging av akuttberedskap 
og fødeavdelinger har alltid preget en 
politikk der det må  balanseres mellom å 
sikre folk gode helsetjenester i nærmiljø-
ene og å holde budsjetter og å sikre den 
faglige kvalitet.» (Grund, J.: Styring og 
ledelsesutfordringer i  norske sykehus. 
Civitas nyhetsbrev 1.6.2007.) 

Grunds beskrivelse av Norges ressursbruk 
til helsetjenester er totalt misvisende, og 
han bruker de feilaktige tallene til å trekke 

 konklusjoner som han ikke har grunnlag for. 
Han mener at mer penger til helse tjenester 
i hovedsak øker lønnsnivået for de ansatte 
i helsesektoren. Han er ikke alene om på-
standene om de høye norske helseutgiftene. 
For eksempel konkluderte  Nasjonalt kunn-
skapssenter for helsetjenesten i 2009 med 
følgende: «Med langt høyere ressursbruk på 
helsetjenester enn de fleste andre land, er det 
likevel usikkert om vi får  tilsvarende mer 
helse» (Nasjonalt kunnskapsssenter 2009). 

I Helsedirektoratets rapport Nøkkel-
tall for helsesektoren for 2011, s. 11, gjen-
tas påstanden om våre høye helseutgifter: 
«Norge var, etter USA, det land som brukte 
mest penger på helse per innbygger i 2009». 

I mars 2012 lanserte Helsedirektoratet 
rapporten Prioriteringer i helsesektoren. 
Verdigrunnlag, status og utfordringer. 
Rapporten starter med følgende setning: 
«Norge er et av verdens rikeste land og 
blant de landene som bruker mest ressur-
ser til helse tjenester i forhold til folketallet» 
(Helsedirektoratet 2012). Det virker dermed 
som dette er et grunnleggende premiss for 
Helsedirektoratets prioriteringsdebatt.

I 2011 hevdet helseøkonomer tilknyt-
tet SINTEF Helse: «Det er dokumentert at 
Norge har høyere totale utgifter til helse-
tjenester enn de andre nordiske land og er 
blant de høyeste i OECD-området. Målt 
per innbygger synes forskjellene store 
og økende.» (Kallseth, Birgitte; Anthun, 
 Kjartan; Hope, Øyvind; Kittelsen, Sverre: 
Spesialisthelsetjenesten i Norden, 2011,  
s. 14.)

Da helse- og omsorgsminister Bjarne 
Håkon Hanssen lanserte samhandlings-
reformen, ble den først introdusert på 
 følgende måte (Bjarne Håkon Hanssen: 
Foredragsfoiler om samhandlingsreformen. 
Helse- og omsorgsdepartementet 2008): «Vi 
bruker mest – men er ikke best.» Senere ble 
det modifisert til: «Vi bruker mest – men er 
vi best?» (Helse- og omsorgsdepartementet 
2008).

Sentrale forskere som professor Terje P. 
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Hagen påstod i en bok utgitt i september 
2013 at den norske ressursbruken er høyere 
enn i andre land (Hagen, T.P. og Tjerbo, 
T.: «Historien om da kostnadskontroll 
spiste New Public Management til mid-
dag», s. 67 i Reformer i norsk helsevesen, 
red. Noralv Veggeland 2013): «Betrakter vi 
totale helseutgifter som andel av BNP, ligger 
andelen i Norge på 9,4, som er jevnt med 
OECD-gjennomsnittet. Som andel av BNP 
i fastland er andelen 12,4 pst. Betraktet 
på denne måten er Norge nummer to etter 
USA. Det er svakheter ved tallene, men det 
rokker ikke ved hovedkonklusjonen om at 
Norge har høye helseutgifter.» 

I 2016 gir helseøkonomen Jon Magnus-
sen feil opplysninger om ressursbruken til 
helsetjenester i Norge i en rapport utarbei-
det for Den norske legeforening (Magnussen 
m.fl.: Mellom politikk og administrasjon. 
Organisering av spesialisthelsetjenesten 
i Norge i oppsummeringen av kapittel 1: 
«Målt i utgifter per innbygger ligger vi på 
toppen». Han tilføyer imidlertid: «Det er 
både definisjonsmessig og tolkingsmessige 
utfordringer ved disse tallene».

Det han gjengir er direkte misvisende. 
Det kan derfor virke som om feil opplys-
ninger om ressursbruken til helsetjenester 
har vært og er en hoveddrivkraft i måten 
den norske helsesektoren er utviklet på etter 

2001. Påstanden «Vi har høyere ressursbruk 
til helsetjenester enn sammenlignbare land 
uten at vi kan dokumentere bedre resulta-
ter» ble brukt som et trumfargument for at 
upopulære og faglig omstridte endringer er 
nødvendig og til beste for folk flest, jf. for 
eksempel Norges lave prioritering av mer 
effektive, men relativt dyre medisiner.

At Norge har høyere ressursbruk til 
helse tjenester ble først tilbakevist i rappor-
ten Helsereform – utfordringer og løsnin-
ger (Jensen m.fl. 2007). Der var konklu-
sjonen at Norge ikke har uforholdsmessig 
høye helse utgifter når det tas hensyn til det 
norske inntektsnivået. I en senere rapport, 
Helsesektorens økonomiske og organisa-
toriske utfordringer (Jensen m.fl. 2010), ble 
det konkludert på følgende måte: «Hoved-
konklusjonen fra denne undersøkelsen er at 
Norges utgifter er helt normale sammenlig-
net med andre land når vi tar hensyn til det 
norske lønns- og kostnadsnivå, og bruker 
samme definisjon på helseutgifter i de land 
som undersøkes», og videre: «Det er mer 
overraskende at utgiftsnivået ikke er høy-
ere tatt i betraktning at vi er et av landene 
med høyest inntektsnivå. Vår geografi og 
desentraliserte befolkningsstruktur tilsier 
at det er mer kostnadskrevende å yte gode 
helsetjenester i Norge enn for eksempel i de 
andre nordiske land».

RANGERING 
HELSENIVÅ/
RESSURS- 
INNSATS

HELSE-
UTGIFTER 
PER INN-
BYGGER ($)

PROSENT-
ANDEL BNP

NORGE 11 1708 6,5 7,5 % AV RESSURSBRUK  
I NORGE

ISLAND 15 1757 7,9

SVERIGE 23 1943 9,2

FINNLAND 31 1539 7,6

DANMARK 34 1940 8,0

Tabell 1.
World Health Report 2000 –  Improving performance (WHO juni 2000).
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Norge rangert blant landene med mest 
effektive helsetjenester av WHO
I 2000 la WHO fram sin rapport World 
Health Report 2000 – Improving perfor-
mance. Den viste et helt annet bilde av 
Norges ressursbruk til helsetjenester enn 
opplysningene som ble lagt til grunn i Helse-
foretaksreformen fra 2001, jf. tabell 1.

Denne rapporten understreker selvsagt 
utfordringene ved å sammenligne kvalitet 
og ressursbruk til helsetjenester i ulike land. 
I den rapporten kom Norge svært godt ut. 
Norge ble ikke rangert øverst, men skåret 
svært godt sammenlignet med de andre 
nordiske landene. I tabell 1 har vi gjengitt 
resultatene for de nordiske landene på de 
viktigste indikatorer som ble brukt i ran-
geringen av landene. Når det gjaldt for-
holdet mellom nivået på helsetjenestene og 
ressursbruk skåret vi høyest av de nordiske 
landene. Når det gjelder ressursbruk lå vi 
lavere enn Sverige og Danmark, men høyere 
enn Finland og Island. Måles helseutgiftene 
som andel av BNP, lå vi klart lavest. Vi lå 
også lavest når vi korrigerer for den store 
verdiskapingen olje- og gassvirksomheten 
skaper. 

 Norge var godt representert i ledel-
sen i WHO. Statssekretær og stabssjef ved 
statsminister Jens Stoltenbergs kontor i 
2000/2001, Jonas Gahr Støre, var fra 1998 
til 2000 stabssjef ved Gro Harlem Brundt-
lands kontor i WHO, der hun var general-
direktør. 

HVA BESTO HELSE FORETAKS
REFORMEN I?
Helseforetaksreformen ble lansert som om 
det var staten som skulle overta eierskap og 
ansvar for sykehus og andre spesialisthelse-
tjenester. Men det var ikke hovedsaken. De 
sentrale organisatoriske endringene var:

1. Staten skulle eie sykehusene gjennom 
statlige foretak.

2. Sykehusene skulle organiseres i foretak 

etter mønster fra store forretningskon-
serner med hovedformål å gi økonomisk 
overskudd.

3. Konsernene (RHF-ene) besto av fem 
regionale helseforetak som var mor-
selskapene (Helse Nord, Helse Midt-
Norge, Helse Vest, Helse Sør og Helse 
Øst). De ble redusert til fire i 2007 
(Helse Øst ble fusjonert med Helse 
Sør til Helse Sør-Øst). Sykehusene ble 
organisert i helseforetak (HF-ene) som 
var datterselskaper av regionhelse-
foretakene. I 2002 ble det etablert 44 
helseforetak som drev 56 sykehus. Det 
betyr at i starten hadde hvert helse-
foretak stort sett ett sykehus. Dette ble 
imidlertid fort endret. Helseforetakene 
er senere fusjonert til 19 helseforetak 
som driver sykehus1. Det betyr at i dag 
er det vanlige at hvert helseforetak har 
flere sykehus. I tillegg er det andre typer 
helseforetak som har fellestjenester eller 
støttetjenester for regionhelseforetakene 
og de helseforetakene som yter syke-
hustjenester og andre spesialisthelse-
tjenester til innbyggerne.

4. Representanter valgt av befolkningen 
regionalt for styring av sykehusstruk-
tur og -politikk ble fjernet. I stedet ble 
styrene for de regionale helseforetak-
ene oppnevnt av departementet med 
 rapportering til Statsråden, og styrene 
for helseforetakene ble valgt av styrene i 
regionhelseforetakene.

De sentrale endringene i styring og øko-
nomi var: Systemene for regnskapsføring, 
budsjettering og planlegging som gjaldt da 
sykehusene ble drevet av fylkeskommunene, 
ble avviklet med et pennestrøk. Disse var 
grunnlaget for at politikerne i fylkeskom-
munene kunne delta i styring og utvikling 

1  Vi har i denne opplistingen ikke tatt med Sunnaas Sykehus HF 
som er spesialsykehus og som var eid av staten i 2001, og som 
tross fusjoner ellers er opprettholdt som eget helseforetak.
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av sykehusene. I stedet ble det vedtatt at 
helse foretakene skulle bruke regnskaps-
loven. Det vil si de samme prinsippene som 
forretningsregnskap, også benevnt som 
lønnsomhetsregnskap2. 

Offentlig virksomhet finansiert av våre 
skatter og avgifter styres økonomisk etter 
andre metoder enn forretningsvirksomhet 
som finansieres ved salg av varer og tjenester 
i markeder. Forskjellene er illustrert i figur 
1. Forretningsvirksomhetene bruker ressur-
ser og produserer goder som de selger i mar-
keder for å skape inntekter og økonomisk 
fortjeneste eller profitt for eierne. Offentlig 
skattefinansiert virksomhet får inntekter 
fra innbyggerne for å skape fellesgoder og 
velferdstjenester for innbyggerne og felles-
skapet. Godene finansieres etter evne og 
for deles etter behov. Hovedspørsmålet 
er: Er det forretningsbaserte regnskaps-
systemet bedre egnet til å styre offentlig 
tjeneste produksjon enn de systemene som 

er utviklet med det formål å styre offentlig 
virksomhet? 

Helseforetaksreformen avviklet verk-
tøyene utviklet for politisk styring og del-
takelse i offentlig virksomhet:

• Felles system for budsjett og langtids-
budsjett/økonomiplan forsvant.

• Systemet med fylkesvise helseplaner ble 
borte, og ble ikke erstattet av lignende 
planer for helseforetakene. 

Samordning og samspill mellom primær- 
og spesialisthelsetjenesten og sykehusene 
gjennom kommunenes og fylkeskommu-
nenes helseplaner og øvrig lokalt og regio-
nalt planarbeid, ble dermed også avviklet. 
Noen av sykehusene kan nok ha videreført 
deler av det tidligere systemet. Disse for-
holdene ble overhodet ikke omtalt i helse-
foretaksproposisjonen. Innføringen av 
forretningsregnskap ble kort begrunnet 
på følgende måte: «Gjennom de regionale 
HFs rapportering av økonomiske resultater 
etter regnskapslovens prinsipper, som for-
uten driftskostnader også synliggjør kost-
nadene ved bruk av kapital, og gjennom 
resultatrapportering som også kan påleg-
ges statsforetak, vil departementet ha den 
nødvendige styringsmessige kontrollen med 
virksomhetenes resultater og evne til å nå de 
helsepolitiske målsettingene.» (Ot.prp. nr. 
66 (2000–2001).

Dette ble fulgt opp med følgende påstand: 
«Det er for liten bevissthet om innsatsfakto-
ren kapital i dag. Det henger både sammen 
med system for bevilgningsmyndighet og 
måten dette håndteres på i dagens sykehus-
regnskap. Kontantprinsippet har bidratt til 
den lave bevissthet. Dette gjelder både byg-
ninger og utstyr. Foretaksorgani seringer 
gjør at bruk av kapital må planlegges på 
en annen måte (...) En foretaksorgani sering 
med bruk av regnskapsprinsipper etter 
regnskapsloven vil inspirere til langt mer 
bevisste holdninger til kapital.» (Ot.prp. nr. 
66 (2000–2001).

FORRETNINGS-
VIRKSOMHET

PROFITT

KOSTNAD

PRODUKT

SALG

INNTEKT

OFFENTLIGE
VELFERDSGODER

VELFERDSEFFEKT

INNTEKT

PRIORITERING

UTGIFTER

PRODUKT

Figur 1. 
Forskjellen på økonomiprosessen i forretningsvirk
somhet og offentlige velferdsgoder.

2  En relativ enkel framstilling av forskjellene mellom de 
systemene som er utviklet for styring og kontroll for offentlig 
virksomhet (fellesbetalte goder) og kommersiell virksomhet 
(forretningsvirksomhet) finnes i Regnskap i stat og kommuner 
av Jensen og Monsen 2009 (rapport nr. 7, 2009, Høgskolen i 
Hedmark (nå Høgskolen i Innlandet), side 19–21).
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 Dette var i all hovedsak begrunnelsen 
som ble gitt for at helseforetakene skulle 
gå bort fra den styringsmodellen og de 
styringsverktøyene som ble brukt av syke-
husene før helseforetaksreformen. Kjernen i 
det tidligere systemet var et klart skille mel-
lom den løpende driften og de store invester-
ingene som ble budsjettert og regnskapsført 
i egne kapitalbudsjett og kapitalregnskap 
i det systemet fylkeskommunene brukte. 
Videre at en i budsjetter la fram dokumen-
tasjon om hvordan sykehusenes inntekter 
skulle anvendes og prioriteres, mens regn-
skapet dokumenterte bruken av inntektene 
og den økonomiske statusen. Påstanden om 
at sykehusene brukte kontantprinsippet, 
altså det statlige systemet, er direkte feil.  
I det tidligere systemet var det stor bevisst-
het om investeringer. Men investeringene og 
finansieringen forstyrret ikke den løpende 
driften. Det ble også regnskapsført avskriv-
ninger i systemet. Det kan virke som om de 
som skrev helseforetaksproposisjonen ikke 
kjente til de systemene som ble avviklet.

I rapporten til Legeforeningen i 2016 
(Magnussen m.fl. 2016, kap. 4: Mellom 
politikk og administrasjon) har Magnussen 
skrevet om bruk av regnskapsloven i helse-
foretakene. I dette kapitlet redegjør han 
blant annet for de valgene som ble gjort i 
helseforetaksproposisjonen i 2001. Han 
nevner to argumenter for å innføre regn-
skapsloven: (1) Departementet, som ønsket 
bedre kontroll – styring, og (2) sykehusene, 
hvor det var behov for økt bevissthet rundt 
bruk av kapital – effektivitet. Regnskap i 
henhold til regnskapsloven er utviklet for 
å belyse hvilke økonomiske resultater kom-
mersiell virksomhet oppnår. Dette måles 
gjerne i form av økonomisk overskudd eller 
målinger av endringer i foretakenes egen-
kapital. Ingen av disse størrelsene er sen-
trale i den økonomiske styringen av offent-
lige sykehus. Det sentrale for sykehusene 
er hva de har til disposisjon av inntekter til 
sykehustjenestene, hvordan ressursene for-
deles på formål, oppgaver og virksomheter, 

og hvilke resultater som oppnås. De sentrale 
spørsmålene om investeringene er hva har 
en behov for og muligheter til å finansiere, 
hva vil en oppnå med investeringen, og kon-
sekvensene i form av etterfølgende økono-
miske virkninger på driften. De systemene 
som er utviklet med det formålet å styre og 
kontrollere offentlig virksomhet, er natur-
ligvis langt mer egnet til å styre sykehusene 
enn forretningsregnskap. Der er det ikke 
engang egne budsjett og plansystemer. 

Magnussens gjennomgang av denne 
 problematikken i rapporten til Legeforenin-
gen er interessant fordi den gir et relativt 
konkret innsyn i hvordan dette ble vurdert 
da helseforetaksreformen ble iverksatt. Men 
det viser også at kunnskapen om offentlige 
regnskaps-, budsjett- og plansystemer må 
ha vært begrenset. Det gjelder også for 
regnskapssystemer for forretningsvirksom-
het og hva de skal belyse.

RESULTATENE AV REFORMEN

Generelt 
Kombinasjonen forretningsregnskap, fore-
taksorganisering med styrer etter modell for 
aksjeselskaper og stykkprisfinansiering, har 
flere viktige konsekvenser: 

• Svekker overordnet politisk styring.
• Stimulerer tendensen til at økonomisk 

lønnsomhet for det enkelte foretaket 
blir vektlagt. 

• Stimulerer til konkurranse mellom  
institusjonene. 

• Uheldig økonomistyring for fellesbetalt 
offentlig virksomhet. 

Disse virkningene står i motsetning til 
de overordnede målene for reformen: 
 Pasienten i sentrum, sterkere politisk sty-
ring, velferdssamfunnets verdigrunnlag 
og  trygghet i samfunnet. Hovedbegrun-
nelsen for at  Arbeiderpartiet støttet helse-
foretaksreformen var påstandene om at 
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 fylkeskommunene ikke maktet å ivareta 
sykehusene på en god måte. De klarte ikke 
å drive sykehusene innenfor bevilgningene 
til  fylkeskommunene. Spesielt var en mis-
fornøyd med under skudd som måtte dek-
kes ved tilleggsbevilgninger i statsbudsjett. 
I ettertid kan vi konstatere at spørsmål 
om underskudd og tilleggsbevilgninger ble 
en større utfordring etter helseforetaks-
reformen (jf. pkt. 5.4).

Folkevalgt styring
Det var i helseforetaksreformen forventet 
at store investeringer og strukturendringer 
som nedlegging av sykehus, sammenslåing 
av sykehus og den grunnleggende funk-
sjonsfordelingen mellom sykehusene  skulle 
behandles av Stortinget i en nasjonal syke-
husplan eller helseplan. Slike planer er 
også jevnlig lagt fram for Stortinget  etter 
2002. Men ingen av de planene som ble 
lagt fram før Nasjonal helse og sykehus-
plan 2016–2019 hadde inneholdt konkrete 
planer om sykehusstruktur eller funksjo-
ner i  sykehusene. Det ble i stedet overlatt til 
helsefore takene, regionhelseforetakene og 
foretaks møtene. 

For å gjennomføre store investeringer i 
nye sykehusbygg er det nødvendig med lån 
fra staten. Dette er store lån som ikke kan 
ytes uten at de er godkjent av Stortinget. 
Noe annet ville bryte med grunnleggende 
økonomiregler for staten. Dette er løst 
ved at Stortinget godkjenner statlige lån 
til slike prosjekter. Disse lånene kan i dag 
utgjøre inntil 70 prosent av samlet inves-
teringsramme for sykehusene. Lånene blir 
behandlet enkeltvis, og det registreres en 
låneramme per prosjekt i statsbudsjettet. 

Stortinget vedtar også retningslinjene 
for nedbetaling og renter på disse lånene.  
I dag kan nye lån nedbetales over 35 år. Ofte 
framstår lånene fra staten til investeringer i 
sykehusene som bidrag/tilskudd fra staten. 
Det er en misforståelse, fordi sykehusene 
i etterfølgende år må nedbetale lånene 
og rentene fullt ut av de årlige bevilgnin-

gene helseforetakene senere mottar fra den 
samme staten. Helseforetakene kan også 
bruke inntekter fra salg av eiendommer til 
å finansiere egenkapital og renter og avdrag 
på lån. Dette har bidratt til et sterkt press på 
salg av bygninger og tomter som helsefore-
takene eier.

Før helseforetaksloven var det et stort 
innslag av folkevalgt styring av syke-
husene, særlig gjennom fylkestingene og 
fylkenes helseutvalg. Dette ble borte med 
helseforetaksreformen. Det var også et 
sterkt innslag av medvirkning i styringen 
fra kommunene gjennom det kommunale 
og fylkeskommunale planarbeidet. Det ble 
også fjernet da de fylkeskommunale helse- 
og sykehusplanene ble avviklet. Det som 
gjenstår av regional og kommunal folkevalgt 
innflytelse på sykehusstruktur og store funk-
sjonsendringer er følgelig at disse instansene 
på eget initiativ eller som høringsorgan kan 
gi uttalelser til helseforetakenes planer. Men 
det vil være opp til det enkelte helseforetak å 
avgjøre om de skal tas hensyn til.

Hva var Stortingets innflytelse før helse-
foretaksreformen? Reelt sett var Stortin-
gets innflytelse omtrent som i dag. Fylkes-
kommunenes inntekter ble bevilget av 
Stortinget, og budsjettene ble godkjent av 
Kommunaldepartementet. Store sykehuspro-
sjekter og funksjonsfordeling ble godkjent av 
Sosial- og helsedepartementet, og Stortinget 
kunne stort sett som i dag instruere stats-
råden om det var flertall for det i Stortinget. 
Det var også vanlig at staten bevilget direkte 
tilskudd til investeringer i sykehusene. Det 
statlig eide Rikshospitalet som stod ferdig i 
2000, var finansiert med bevilgninger over 
statsbudsjettet. Det var også vanlig med til-
skudd til investeringer i andre sykehus med 
spesialfunksjoner for regioner og hele  landet. 
Stortingets inn flytelse på sykehusstruktur og 
sykehuspolitikk var kanskje like sterk som 
den er praktisert i dag.

 Med statlig eierskap er det nødvendig 
med en mer konkret nasjonal sykehusplan 
dersom Stortinget skal øke sin innflytelse. 
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Hittil er det kun presentert én slik sykehus-
plan (Nasjonal sykehusplan 2016–2019). Da 
hadde Stortinget en grundig vurdering og 
behandling av sykehusstrukturen i Norge 
(Stortinget 2016). Den folkevalgte innflytel-
sen på regionalt og til dels på kommunalt 
nivå er imidlertid vesentlig svekket etter 
helse foretaksreformen. Vi må anta at det 
også var et hovedmål med reformen. 

Pasienten eller økonomien i sentrum?
Kombinasjonen av forretningsbasert regn-
skap, foretaksorganisering med «profesjo-
nelle» styrer som ikke representerer befolk-
ningen og stykkprisfinansiering har, som 
nevnt, to viktige virkninger:

• Svekker overordnet politisk styring.
• Stimulerer økonomiske lønnsomhet for 

det enkelte helseforetaket.

I Forskningsrådets evaluering av helsefore-
taksreformen i 2007 kom dette også klart 
fram: 

«Sykehusreformen medførte at man gikk 
fra kontantprinsippet til å bruke  private 
regnskap eller ‘lønnsomhetsregnskap’ i 
henhold til regnskapsloven» (Forsknings-
rådets resultatevaluering av sykehusrefor-
men 2007). Men i Forskningsrådets evalu-
ering framstod lønnsomhetsregnskap og 
bedriftsøkonomiske styringsprinsipper som 
positive: «Den tradisjonelle forvaltnings-
styring vektlegger den legale siden av sty-
ringen, mens spørsmålet om oppfyllelsen av 
politiske målsettinger har blitt overlatt til 
institusjonen selv. Atferdsendringer ble skapt 
gjennom nye lover og regler og var på den 
måten toppstyrt. Den bedriftsøkonomiske 
styring derimot bygger på et vel gjennom-
tenkt incentivsystem som skal sikre at aktø-
rene i bedriften agerer på den måten som gir 
best lønnsomhet for bedriften.» Dess uten: 
«Styring og atferd skapes i dette tilfelle gjen-
nom at aktørene ute i organisasjonen antas 
å agere ut fra sine egeninteresser, dvs. i tråd 
med incentivene. En konsekvens av mer 

bedriftsøkonomisk tenking er derfor at det 
oppstår to konflikterende styringssystem 
innen samme sektor, forvaltningsstyring og 
bedriftsøkonomisk styring.»

Systemet med helseforetak medførte at 
fokuset i sterkere grad ble flyttet fra pasien-
tens behov til hva som er økonomisk lønn-
somt for foretaket. I en spørreundersøkelser 
blant legene var konklusjonen følgende: 
«Det lå, etter sykehuslegenes oppfatning, 
insentiver i reformen til å prioritere ‘lønn-
somme pasientgrupper’: knapt 62 % oppga 
at det i høyere eller mye høyere grad ble 
oppmuntret til denne type atferd etter refor-
men. Legene mente at reformen faktisk har 
ført til at slike pasienter prioriteres høyere 
enn før, selv om oppfatningen var at dette 
har skjedd i noe lavere grad enn det refor-
men har gitt insentiver til, i og med at den 
tilsvarende andelen er 45  %. Det motsatte 
mønsteret fantes for medisinsk kvalitet i 
pasientbehandlingen. Oppfatningen var at 
reformen ga insentiver til lavere klinisk 
 kvalitet enn tidligere: nesten en tredel oppga 
at reformen oppmuntrer til lavere eller mye 
lavere medisinsk kvalitet. Kvaliteten ble 
også vurdert til å være redusert, men i noe 
lavere grad enn insentivene tilsier.» (Marti-
nussen m.fl. 2007, Tidsskrift for Den norske 
legeforening 17.9.2007.)

Dette er også bekreftet i senere under-
søkelser av Martinussen. I rapporten  Mellom 
politikk og administrasjon, kap. 2: «Hva 
mener legene om dagens organisering» har 
Martinussen gjennomført en grundig stu-
die av legenes oppfatninger om virknin-
gene av helseforetaksreformen. Den viser 
at fler tallet av legene mener at den øverste 
ledelsen i regionhelseforetakene og helse-
foretakene vektlegger faget, kvaliteten og 
 medarbeiderne lavt, mens de vektlegger 
økonomi, juridiske bestemmelser og poli-
tiske føringer svært høyt (Martinussen 
2016, tabell 5, 6 og 7, kap. 2).

For ytterligere å illustrere at økonomisk 
overskudd er blitt en drivkraft, kan det 
vises til årsberetningen for Helse Møre og 
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 Romsdal for 2013. I det fylket er det et sterkt 
press for å avvikle akuttmottakene ved de to 
av de fire sykehusene. I årsberetningen om -
tales virksomheten for akuttklinikkene på 
følgende måte: «Ved utgangen av 2013 er 
det ingen av klinikkane i føretaket som kan 
vise til overskót i drifta. Sidan juni månad 
har det vore ei svært negativ utvikling, med 
lågare inntekter og auka kostnader knytte 
til lønn og varer.» Akuttklinikkene i Norge 
drives fordi de skal redde liv og helse for 
innbyggerne, og det er relativt ekstremt å 
forvente at akuttklinikker eller sykehus har 
som formål å gi overskudd. 

Økonomisk styring – regnskapsrot 
og underskudd
De første seks årene – fra 2002 til 2007 – 
gikk helseforetakene med store underskudd. 
Samlet akkumulerte helseforetakene regn-
skapsunderskudd på 24 milliarder  kroner. 
Sykehusene ble da framstilt som konkursbo 
og uansvarlige. Årsakene til underskuddene 
var imidlertid regnskapstekniske forhold 
knyttet til at avskrivninger som en kostnad 
(men ikke en utgift) ble tatt inn i  regnskapene 
uten å bli fullt ut kompensert med inntekter, 
og at pensjonsutgifter ble ført etter andre 
regnskapsprinsipper. Samlet utgjorde av-
skrivningene de seks første årene 32 milli-
arder kroner, mens det bare ble tatt hensyn 
til 18 milliarder i avskrivninger i inntekte-
ne. Uten de nye kostnadene ville helsefore-
takene gått i  balanse i disse årene. Staten 
bevilget så «friske» midler på nærmere to 
milliarder per år til avskrivninger fra 2008 
og over tre milliarder til pensjonskostna-
dene fra 2009. Fra 2009 gikk helseforetak-
ene i balanse. Helseministeren skrøt da av 
fore takene og  uttalte at de nå var blitt mye 
flinkere til å styre økonomien. I realiteten 
dreide det hele seg om regnskapsteknikk 
og  prokuratorknep. I 2013 gikk de fleste 
foretakene med overskudd. Nå settes også 
inntektene fra staten på bok i foretakene, 
mens de ikke har råd til fornying av utstyr, 
og pasientene står på ventelister. Foretakene 

må spare for å  finansiere nye sykehusbygg 
(Jensen 2014).

Magnussen bekrefter også disse forhol-
dene i kapittel 5 – «Bruk av regnskapsloven i 
helseforetakene» – i rapporten til Legefore-
ningen (Magnussen 2016). Men han for-
svarer systemet med at det var budsjettert 
med regnskapsmessig underskudd. Det er i 
og for seg riktig at det ble budsjettert med 
regnskapsmessig underskudd i helsefore-
takene. Det førte til økt press til innsparin-
ger i aktiviteten i sykehusene og satsing på 
nedlegging av sykehus i mange av helsefore-
takene. Underskuddene i helseforetakene 
ble viktige argumenter for å redusere antall 
sykehussenger og legge ned mindre sykehus.

Sammenblanding av drift og 
investeringer i utbygging av 
sykehusene
Helseforetakenes investeringer finansieres 
av driftsinntektene staten bevilger til syke-
husene. Det skjer i hovedsak på to måter:

(1) Før investeringene kan gjennomføres 
må helseforetakene framskaffe egen-
kapital til investeringene. De kan låne 
70 prosent av investeringssummen fra 
staten, men må selv sørge for 30 prosent 
av investeringssummen. Egenkapita-
len kan framskaffes på tre måter: Ved 
egen sparing gjennom overskudd på 
driften, ved å selge bygninger o.l. med 
overskudd eller å låne egenkapital fra 
morselskapet – regionhelseforetaket. 
Overskudd på driften er den viktigste 
finansieringskilden. Det betyr at en del 
av de inntektene Stortinget bevilger 
til driften av sykehusene må brukes 
til  sparing og ikke til drift av helse-
tjenester. Helseforetakene våre kan 
derfor ha store beløp i reserver i banken 
samtidig som de ikke har råd til å opp-
rettholde nødvendig drift og anskaffe 
nødvendig utstyr. Det framstår som en 
svært uheldig situasjon. 

(2) Når et nytt sykehus tas i drift må det 
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dekke de kapitalkostnadene investerin-
gen har utløst. Det dreier seg for det 
første om avskrivningene. De utgjør 
vanligvis 2,5 prosent av investeringene 
i bygninger og 12 prosent av medisinsk 
teknisk utstyr og inventar. I tillegg må 
helseforetaket dekke renteutgifter til 
lån. Røft er det vanlig å regne med at 
kapitalkostnader som må dekkes av 
driften i årene etter at det nye sykehuset 
kommer i drift, utgjør 5 prosent av 
investeringssummen. Størrelsen avhen-
ger av fordelingen av nyinvesteringen 
på bygg og medisinsk teknisk utstyr og 
inventar. Kostnadene er høyest de første 
åtte årene, og blir gjerne litt lavere etter 
hvert som tiden går. 
 

Hvorvidt et nytt sykehus får reduserte  eller 
økte utgifter eller inntekter, kan variere. 
Det er faktorer som virker i begge retnin-
ger. Det som er sikkert er at de får økte 
 kapitalkostnader. En investering i et syke-
hus som koster fem milliarder kroner gene-
rerer  kapitalutgifter på rundt 250 millioner 
kroner. For å gi et eksempel: Dette er minst 
størrelsen på investeringen til det nye syke-
huset i Molde for Nordmøre og Romsdal. 
Det er et beløp som tilsvarer omtrent 50 
prosent av driftsutgiftene til dagens syke-
hus i Kristiansund. Dette beløpet må dek-
kes ved nedskjæringer på driftsutgiftene til 
Helse Møre og Romsdal, noe som gir lavere 
bemanning og reduserte midler til medi-
siner og nytt utstyr andre steder, drift av 
 rehabliteringsenheter osv. 

I Innlandet, som skal bygge et nytt felles-
sykehus til 10 milliarder kroner, vil de årlige 
kapitalkostnadene være i størrelsesorden 
500 millioner kroner. Derfor vil det være 
behov for reduksjoner i bemanning, medi-
siner osv. i Helseforetaket Innlandet etter at 
det nye fellessykehuset eventuelt står ferdig. 

Salg av sykehuseiendommer
Sykehusenes regnskapsresultat påvirkes av 
alle typer inntekter, også salg av sykehus-

eiendommer. Salg av sykehustomter og bygg 
påvirker økonomien i helseforetakene på tre 
måter:

• Salgsinntektene gir foretakene ekstra-
ordinære inntekter. Differansen  mellom 
salgsobjektenes bokførte verdi og salgs-
sum gir direkte inntekter som inngår 
i resultatregnskapet. Det for bedrer 
helseforetakets resultatregnskap og kan 
brukes til å unngå underskudd eller 
skape overskudd i perioder med ekstra-
ordinære kostnader.

• Salgsinntektene øker foretakets 
 likviditet og dermed evne til å betale 
avdrag.

• Inntektene fra salg av eiendommer kan 
brukes til å frambringe den egenkapi-
talen helseforetakene må ha for å få lån 
fra staten til investeringer i nye sykehus. 

Disse virkningene betyr at det er gunstig å 
selge verdifulle eiendommer i forbindelse 
med bygging av nye sykehus i stedet for å 
utvikle sykehusene der de i utgangspunktet 
ligger. Det gjelder selv om  tomtearealene 
er store nok til utbyggingen. Det er flere 
 eksempler på dette. 

Salg av sykehuseiendommer kan også 
utløse reduksjoner i driftsutgiftene til syke-
husene dersom en samtidig avvikler drif-
ten av sykehuset. Vi må kunne anta at det 
er her vi finner noe av motivasjonen til salg 
av institusjoner knyttet til psykiatri og rus. 
Slike bygg har ofte en beliggenhet som gjør 
at en ikke får salgsgevinster, men de kan gi 
driftsbesparelser for eksempel ved å legge 
ned sengeposter og gå over til poliklinisk 
behandling eller dagbehandling.

Den største sykehusinvestering i Norge 
gjelder Oslo Universitetssykehus (OUS). 
Den utbyggingen er planlagt delvis finan-
siert ved å legge ned det største sykehuset i 
landet – Ullevål sykehus – og selge tomten 
til eiendomsutviklere. Det er antatt å gi en 
salgsgevinst i størrelsesorden 7–9 milliarder 
kroner. Denne salgsgevinsten kan brukes 
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til å mildne de økte kapitalkostnadene nye 
sykehusinvesteringer gir, og til å framskaffe 
egenkapital til investeringer. Det er imidler-
tid fraværende hva dette betyr i et mer hel-
hetlig samfunnsøkonomisk regnestykke. Fra 
den senere tid foreligger det to analyser av 
dette: Sykehusplaner i Oslo. Økonomiske 
betraktninger omkring  planen for Nye Oslo 
Universitetssykehus (Holte m.fl. 2020) og  
Sykehusutbygninger i Oslo. Konse kvenser 
for innbyggerne og  kommunenes helse-, 
pleie- og omsorgstjenester (Jensen og 
Nestaas 2021). I disse rapportene, hvor det 
er gjort både bedrifts økonomiske og sam-
funnsøkonomiske beregninger av hva som 
er best, er konklusjonen at en videreutvik-
ling av Ullevål som et hovedsykehus kommer 
klart best ut.

 

STØRRE FOKUS PÅ NED LEGGING AV 
LOKALSYKEHUS OG SENTRALISER
ING AV  SPESIALISTHELSETJENESTER

Oversikt over de somatiske sykehusene
Da staten overtok sykehusene fra fylkes-
kommunene i 2002, skulle en forvente at 
noe av det første som ble gjort var å utarbei-
de en nasjonal plan for sykehusene. En slik 
plan er nødvendig for en helhetlig vurdering 
av målene for våre sykehus, behovene for 
syke hustjenester, sykehusstruktur og fram-
tidig utvikling av sykehusene, virkninger av 
 medisinsk-teknologisk utvikling, ressurs-
behov mv. I stedet har de sentrale helsemyn-
dighetene vært motstandere av en slik plan. 
Først i 2015 ble det fremmet en nasjonal 
syke husplan med oversikt over vår nasjonale 
syke husstruktur (Nasjonal helse- og sykehus-
plan (2016–2019), Meld. St. 11 (2015–2016)). 

Det har også vært politisk strid om det 
er behov for en slik plan. De regionale helse-
foretakene og det enkelte helseforetaket har 
fått lov til å arbeide med disse spørs målene 
ut fra hva de selv finner hensiktsmessig og 
ut fra et årlig oppdragsdokument fra stats-
råden. I et slikt oppdragsdokument kan 

helseministeren bestemme hva som skal 
 prioriteres. Dersom de økonomiske ram-
mene ikke er tilstrekkelige til samtidig å 
opprettholde eksisterende virksomheter, 
har hovedpraksis vært at foretaksstyrene og 
ledelsen i helseforetakene har bestemt hva 
som skal bygges ned. Dette synes i særlig 
grad å ha gått ut over de mindre lokalsyke-
husene. Ledelsesmessig er de underlagt et 
større helseforetak, og mangler egen ledelse. 
Resultatene av den en som har pågått er i 
liten grad fremme i dokumenter som fore-
legges Stortinget. Oversikter over hvor-
dan sykehusstrukturen utvikler seg og vil 
utvikle seg, er også i liten grad tilgjengelig. 

Departementets oversikt over somatiske 
sykehus i figur 2 lister opp 51 sykehus. Tre 
av disse er eid av ideelle organisasjoner. 
Oslo Universitetssykehus (OUS) angis som 
ett sykehus. Det består av fire somatiske 
sykehus: Radiumhospitalet,  Rikshospitalet, 
Ullevål og Aker sykehus. Men flere av syke-
husene i departementets oversikt mangler 
akuttfunksjoner i kirurgi og fødeavdeling. 
Sykehusene i Mosjøen, Nordfjordeid og 
Lærdal har mistet fødeavdeling og akutt-
funksjon i kirurgi etter 2002. Siden vi 
mang ler andre oversikter skal vi holde oss 
til denne oversikten fra departementet når 
vi belyser utviklingen i sykehusstruktu-
ren.3 I perioden 2002–2015 er det nedlagt 
i alt seks sykehus: Florø, Farsund, Mandal, 
Rjukan, Sandefjord og Stensby. I tillegg har 
seks sykehus mistet sine akuttfunksjoner og 
fødeavdelinger. Det er Nordfjord, Lærdal, 
Mosjøen, Moss, Larvik, Røros og Aker. 
Bare de tre førstnevnte sykehuseneer med 
i departementets figur. I tillegg er Kristian-
sund sykehus vedtatt nedlagt, og på Inn-
landet foreligger det planer om nedleggelse 
av to somatiske sykehus (Jensen, Østre og 
Hagen 2010 og Eilertsen 2006).

I 2002, da foretaksreformen ble etablert, 
hadde vi derfor til sammen 56 sykehus med 
akuttfunksjoner i kirurgi, indremedisin og 
fødeavdeling. Da telles Radiumhospitalet, 
Rikshospitalet, Ullevål og Aker som ett 
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sykehus også i 2002, selv om de var selvsten-
dige enheter.

Utvikling av sykehusstrukturen 
Hvordan blir så utviklingen? I Nasjonal 
 sykehusplan 2016–2019 er det presentert 
to scenarier. I scenario 1 er det lagt opp 
til at antall sykehus med akuttfunksjoner i 
 kirurgi og indremedisin samt fødeavdelinger 
 reduseres til 38, mens antall sykehus uten 
slike funksjoner øker til 9. I scenario 2 er det 
presentert en kraftigere sanering av syke-
husstrukturen slik at antall sykehus blir re-
dusert til 36, mens de øvrige legges ned eller 
omgjøres til lokalmedisinske sentre (Meld. 
St. 11 (2015–2016), s. 110–114). Dette betyr 
at helseforetakene og departementet  ønsker 
en kraftig videre sanering av de mindre 
sykehusene i årene framover. Det framgår 
også av planene blant annet for Helse Møre 
og Romsdal, Helse Innlandet og OUS, mens 
Helse Nord-Norge foreløpig ser ut til å ha 
lagt tidligere saneringsplaner til side.

Denne utviklingen vises i tabell 2. Men 
da Stortinget behandlet Nasjonal sykehus-
plan i 2016, var det ingen politikere som 
stemte for at sykehus skulle legges ned eller 
miste sine akuttfunksjoner. Styrken i ved-
takene varierte fra parti til parti. De parti-
ene som gikk klarest mot nedleggelser var 
Sp og SV. Men selv Høyre og statsråd Høie 
selv tok avstand fra sine egne scenarier, og 
 Stortinget vedtok at de ikke skulle være 
førende for helseforetakenes planer. Scena-
riene var bare eksempler. Det i tillegg vik-
tigste som kom ut av Stortingets behandling 
av Nasjonal sykehusplan var at alle partier 
stemte for at alle sykehusene burde få lokal 
ledelse. Sp og SV stemte for et forslag som 
påla Statsråden å innføre lokal ledelse på 
alle sykehus (Stortinget, referat fra debatt 
om Nasjonal sykehusplan 17.3.2016 og 
Innst. 206 S (2015–2016)). 

Konklusjonen på denne drøftingen er at 
dersom helseforetakene og departementet 
får lov til å videreføre den politikk som de 
utøver, kan vi vente at mange av de mindre 

Ahus
Haukeland universitetssjukehus
Stavanger universitetssjukehus

SØ, Fredrikstad
St. Olavs Hospital HF

SiV, Tønsberg
OUS

VV, Bærum
VV, Drammen

SS. Kristiansand
Lovisenberg
Haraldsplass

Diakonhjemmet
ST. Skien

UNN Tromsø
Haugesund sjukehus

SI, Gjøvik
Ålesund sjukehus

Levanger sjukehus
SS, Arendal

Orkdal
Nordlandssykehuset Bodø

VV, Ringerike
SI, Hamar

Molde sjukehus
SI, Lillehammer

 Førde sentralsjukehus
SI, Elverum

VV, Kongsberg
Stord Sjukehus

Kristiansund sjukehus
Finnmarkssykehuset Hammerfest

Volda sjukehus
ST, Notodden

SI, Kongsvinger
SS, Flekkefjord

Namsos sjukehus
UNN Harstad

Helgelandssykehuset Mo i Rana
Nordlandssykehuset Vesterålen

Voss sjukehus
UNN Narvik

Finnmarkssykehuset Kirkenes
Helgelandssykehuset Sandnessjøen

Nordfjord sjukehus
Nordlandssykehuset Lofoten

Lærdal sjukehus
SI, Tynset

Helgelandssykehuset Mosjøen
Odda Sjukehus

Longyearbyen sykehus

500 000
450 000
400 000
350 000
300 000
250 000
200 000
150 000
100 000
50 0000

Figur 2. 
Oversikt over sykehus etter befolkningsunderlag. 
Nasjonal helseplan 2016.

3  I den videre analysen holder vi sykehuset i Longyearbyen 
utenom. Det gjelder også Sunnaas sykehus som ikke er med i 
departementets oversikt.
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sykehusene blir lagt ned eller omgjort til 
såkalte lokalmedisinske sentre. Så langt har 
helseforetaksreformen ført til at sju sykehus 
er helt nedlagt, mens seks sykehus har mis-
tet akuttkirurgisk beredskap.

Hva driver fram nedleggelsene av  
sykehusene?
Det er flere faktorer som driver nedlegg-
ingen av de mindre sykehusene og sammen-
slåingen av sykehus til større enheter. Den 
vanlige begrunnelsen er påstander om at 
større sykehus gir større fagmiljøer og at 
større fagmiljøer gir bedre kvalitet og mer 
effektive sykehustjenester. Men de norske 
kvalitetsindikatorene for sykehusene viser 
at det ikke er bedre kvalitet på store enn på 
små sykehus for de diagnosene både store 
og små sykehus ivaretar. Det samme viser 
de fleste internasjonale undersøkelsene 
(Jensen m.fl. 2020, s. 36–37).

Helseforetakene og Helsedepartementet 
har fjernet tall for kostnader i de enkelte 
sykehusene, men dem vi hadde tidligere viste 
at de mindre sykehusene hadde lavere kost-
nader per DRG enn de større sykehusene. 
Det er også hevet over tvil at sykehus-
behandling til eldre med sammensatte lidel-
ser ivaretas like godt på mindre sykehus som 
på større sykehus. Det er økningen i antall 
eldre som er den store driveren for øknin-
gen i behovet for sykehustjenester. Men 
det er en selvsagt forutsetning at de mindre 
sykehusene samarbeider med større og mer 
spesialiserte sykehus om vi skal utvikle gode 

sykehustjenester til alle. Noen diagnoser og 
behandlinger må ivaretas av større og mer 
spesialiserte sykehus.

Den viktigste mekanismen som reelt 
bidrar til sanering av de mindre sykehusene 
er inntektssystemet og økonomien i helse-
foretakene. Samlet bevilger Stortinget en 
stor ramme til sykehusene. Denne fordeles 
på helseforetakene etter befolkningskrite-
rier (ca. 50 prosent) og sykehusenes produk-
sjon av DRG-poeng (ca. 50 prosent). Den 
samlede ramme er konstant. Skal et sykehus 
få høyere inntekter, må et annet sykehus få 
mindre inntekter. Den viktigste måten et 
sykehus kan få høyere inntekter og et helse-
foretak tilsynelatende skal få bedre økonomi 
på, er å få lagt ned et sykehus. De som er 
lettest å få lagt ned er de mindre sykehusene. 

For større investeringer i nye sykehus-
lokaliseringer og bygg er det laget en plan-
prosedyre for helseforetakene bestående av 
idefase og konseptfase før et forprosjekt kan 
utarbeides. Det sentrale i idefasen og også i 
konseptfasen er at det skal utarbeides sam-
funnsøkonomiske analyser hvor utvikling 
av sykehusene på bestående lokaliteter skal 
sammenlignes med de nye alternativene. 
Formålet er at en skal ta hensyn til virknin-
gene for innbyggerne og samfunnet og ikke 
bare hva som er best for foretaket, og unngå 
at det nye alternativet gir dårligere resulta-
ter for innbyggerne og samfunnet enn det en 
utvikling av det en allerede har vil gi. 

Ved siden av de rene bedriftsøkonomiske 
analysene skal det i samfunnsøkonomiske 

2002 Nasjonal syke
husplan 2015

Nasjonal sykehus
plan 2016–2019

Scenario 1

Nasjonal sykehus
plan 2016–2019

Scenario 2

Sykehus med akuttfunksjoner  
i kirurgi og indremedisin 56 44 38/39 30/31

Sykehus med akuttfunksjoner  
i indremedisin 60 47 9 36

Helseforetak med sykehus 43 19 19 4/5

Sunnaas sykehus og Longyearbyen sykehus er ikke tatt med. OUS er regnet som ett sykehus.

Tabell 2.
Utviklingen i antall somatiske sykehus og og helseforetak etter 2002.
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analyser tas hensyn til følgende viktige sam-
funnsmessige forhold: Transport- og reise-
kostnader, samfunnssikkerhet og bered-
skap, miljø, by- og stedsutvikling, regional 
utvikling og samarbeid mellom sykehus-
tjenestene og kommunehelsetjenes ten. På 
alle disse tilleggskriteriene kommer vanlig-
vis en mer desentralisert sykehusstruktur 
og det å beholde de eksisterende sykehusene 
best ut. Gjennomgang av beslutningsrunn-
laget for Helse Førdes nedlegging av akutt-
funksjonene i kirurgi og føde for sykehusene 
i Nordfjord og Lærdal (Jensen 2010), det 
nye fellessykehuset i Molde for Nordmøre 
og Romsdal (Jensen m.fl. 2020), felles-
sykehus for Innlandet og utbyggingsalterna-
tivene for Oslo Universitetssykehus (Holte 
m.fl. 2019, Jensen og Nestaas 2021), viser 
at slike samfunnsøkonomiske analyser er 
fraværende eller misvisende. Svært ofte gjør 
helseforetakene beslutninger om investering 
og lokalisering før den samfunnsøkonomisk 
analysen foreligger. Det tilfellet vi har fun-
net av en mer dekkende samfunnsanalyse er 
gjort i forbindelse med Helgelandssykehuset 
(Helgelandssykehuset 2018). Der var kon-
klusjonen at det var bedre å basere seg på 
fortsatt sykehus i Mo i Rana og  Sandessjøen 
enn et felles sykehus mellom byene. Det var 
særlig rekrutteringsmulighetene for helse-
personell som var utslags givende for å for-
kaste planene om felles sykehus.

Det er mange områder som risikerer å 
miste somatisk sykehus med akuttfunksjo-
ner og fødeavdelinger. Får helseforetakene 
gjennomført sine planer, vil antall sykehus 
ytterligere reduseres med mellom 6 eller 14 
sykehus i henhold til scenariene. De syke-
husene som vil være særlig utsatt er: Narvik, 
Lofoten, Mosjøen, Kristiansund, Volda, 
Nordfjord, Lærdal, Stord, Odda, Flekke-
fjord, Kongsberg, Elverum, Gjøvik og Oslo. 
Det viktigste tiltaket som kan stoppe ned-
legging og sentralisering av sykehusene, er 
at Stortinget bevilger en økonomisk ramme 
til det enkelte sykehuset. Det vil kunne 
stanse «kannibalisering». 

Helseforetakene ivaretar også en rekke 
andre virksomheter som rehabiliteringsinsti-
tusjoner, DPS-er, psykiatriske sykehus, for-
skjellige spesialinstitusjoner m.v. Disse er 
også utsatt for nedleggelser. Dette har vi 
ikke oversikt over. 

 
SAMHANDLINGSREFORMEN
Helseforetaksreformen i 2002 fjernet red-
skapene knyttet til samordning av kom-
munenes helse og sosialplaner og fylkes-
kommunenes sykehusplaner og andre 
institusjonsplaner. Sammen med gjensidige 
høringer og løpende møtevirksomhet mel-
lom kommunene og fylkeskommunenes 
 politiske og administrative ledelse og sektor-
politikere og fag folkene, var de avgjørende 
for samarbeid og samspill mellom primæ-
re helse- og sosial tjenester fra kommunene 
og institusjons tjenester og spesialisthelse-
tjenester, herunder  sykehustilbudene fra 
fylkeskommunene. Disse forholdene var 
ikke omtalt i stortingsmeldingen hvor  sam - 
handlingsreformen ble lansert (St. Meld nr. 
47 (2008–2009) Samhandlings reformen). 
Men det ble gjort et stort utviklingsarbeid 
 omkring dette etter at kommunene fikk et 
klart ansvar for de primære helse- og sosial-
tjenestene i 1982–83 (Ot.prp. nr. 4. (1980–
1981) Helsetjenesten og sosialtjenesten i 
kommunene). I en større NOU ble problem-
stillinger og tiltak for å fremme sam arbeid 
mellom statens, fylkeskommunenes og 
kom munenes tjenester utredet. Forfatterne 
ledet dette arbeidet (NOU 1986:4 Samord-
ning i Helse- og sosialtjenesten).

I etterfølgende år er det iverksatt en 
rekke tiltak for å bedre samordning og 
samarbeid mellom forvaltningsnivåene 
i denne sektoren, herunder det plansys-
temet helseforetaksloven avviklet fra 2002. 
Det styrende utviklingsprinsippet var det 
såkalte LEON-prinsippet (laveste effektive 
omsorgsnivå). Det skulle gjelde når ansva-
ret skulle plasseres på forvaltningsnivå. 
Sam tidig var det stor innsats på det forebyg-
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gende feltet. Kanskje var det viktigste den 
stadige skjerpingen av røykeloven innført 
allerede i 1973 (tobakkskadeloven). 

I statsråd Hanssens samordningsmelding 
fra 2009 kan det virke som han både hadde 
funnet opp forebygging og behov for sam-
handling mellom tjenesteyterne i helse- og 
sosialsektoren (Helse- og omsorgsdeparte-
mentet 2009). Det nye i samhandlingsrefor-
men var forslag som la opp til mer marked i 
sykehussektoren:

• Innføring av et system der kommunene 
skulle betale for innbyggernes bruk av 
sykehusene. 

• En strengere ordning for kommunal 
betaling for utskrivningsklare pasienter 
i sykehusene.

• Etter hvert kom også forslag om såkalte 
kommunale akutte døgninstitusjoner 
(KAD) i kommuner med sykehus eller 
kort vei til nærmeste sykehus. 

Bakgrunnen for forslagene var påstander 
om at: 

• Norge har overforbruk av sykehus-
tjenester. 

• Det er store økonomiske gevinster 
ved å gi utskrivningsklare pasienter 
 a lternative tjenester fra kommune-
helsetjenesten. 

• Lokalmedisinske senter og kommunale 
akutte døgninstitusjoner vil også gi inn-
byggerne i kommuner med sykehus eller 
kort vei til nærmeste sykehus, billigere 
og bedre helsetjenester enn tjenester 
sykehusene ga.

Det foreligger ikke analyser eller samfunns-
økonomiske beregninger som understøtter 
disse antakelsene. I det følgende skal vi kort 
se på  disse påstandene.

Overforbruk av sykehustjenester 
Arbeidsgruppa som Helse- og omsorgs-
departementet satte ned for å utrede spørs-
målet om bruk av sykehustjenester til  eldre 
– Aarnes-utvalget4 – konkluderte med at 
det på systemnivå ikke var overforbruk av 
sykehustjenester i Norge. Gruppa uttalte 
tvert imot at «skrøpelig eldre ikke får god 
nok spesialisthelsetjenester ved innleggelse 
i sykehus». Videre mente utvalget at syke-
husinnleggelse er nødvendig for å avklare 
om det er behov for sykehustjenester eller 
ikke. Utvalget uttalte følgende: «Omfanget 
av ‘unødvendige’ innleggelser er imidlertid 
ikke dokumentert å være av betydning på 
systemnivå. Dr.med. Bjørn Odvar Eriksen 
konkluderer sin avhandling med at man kan 
risikere at mange som har nytte av det ikke 
vil bli innlagt, dersom man skal redusere 
antall innleggelser ved å prøve forutsi hvem 
som ikke kommer til å ha nytte av et syke-
husopphold. Pengene en vil kunne spare, 
står ikke i noe rimelig forhold til de helse-
messige tapene en vil få, fastslår Eriksen.  
I tillegg peker han på at de som ikke får 
 nytte av sitt sykehusopphold er  billigere, 
blant annet fordi liggetiden er kortere hos 
 disse.  Flere andre publikasjoner støtter  dette 
 synet, og det finnes ingen dokumentasjon på 
at ‘unødvendige innleggelser’ er et problem 
i norske sykehus.»

Utvalgets utredning ble ikke godt mot-
tatt i Helse- og omsorgsdepartementet, og 
utvalget selv måtte sørge for publisering av 
rapporten.

Utskrivningsklare pasienter 
I stortingsmeldingen om samhandlings-
reformen konkluderes det med at samfunnet 
kan spare 850 millioner kroner dersom ut-
skrivningsklare pasienter blir ivaretatt i kom-
munehelsetjenesten (Helse- og omsorgsde-
partementet 2009). Regnestykket var basert 
på at en utskrivningsklar pasient koster det 
samme som gjennomsnittskostnaden per lig-
gedøgn i sykehus, og at det ikke koster noe å 
ivareta pasienten i kommunehelse tjenesten. 

4 Aarnes, I. m.fl.: Helsetjenester til syke eldre. Rapport fra en 
ekspertgruppe (2011). 
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Dette er en elementær feilberegning. For 
det første koster en utskrivningsklar pasient 
 vesentlig mindre enn gjennomsnittskost-
naden for en pasient per liggedøgn. Det er 
liggedøgn med diagnostisering, behandling 
og nødvendig oppfølging etter behandlingen 
som krever høye kostnader. 

En utskrivningsklar pasient koster nor-
malt ikke mer enn pleie- og omsorgsutgif-
ter, medisiner og mat. Det må også pasien-
ten ha i kommunehelsetjenesten. Kostnaden 
på et sykehjem eller til hjemmesykepleie 
kan være like høy og kanskje også høyere 
i kommunehelsetjenesten. Derfor vil vi ikke 
få innsparinger i offentlige utgifter ved å gi 
utskrivningsklare pasienter tjenester i kom-
munehelsetjenesten. I beste fall gir det bare 
omfordeling av utgifter fra spesialisthelse-
tjenesten til kommunehelsetjenesten. 

Når kommunene nå må betale nærmere 
6000 kroner per døgn for en utskriv-
ningsklar pasient i et sykehus, så er det en 
for høy pris. Den for høye prisen stimulerer 
kommuner og helseforetakene til å lage løs-
ninger for pasientene ut fra hva kommunen 
og helseforetaket tjener mest på økonomisk, 
ikke ut fra hva som er best for pasienten. 
Ordningen gir med andre ord uheldige øko-
nomiske incentiver. Det burde lages ana-
lyser i samarbeid mellom staten og kom-
munene (KS) for å avklare dette systemet 
og hva som eventuelt er en riktig pris på 
utskrivningsklare pasienter. Det beste ville 
være å endre systemet og innføre planer som 
samordner kommunenes og helseforetake-
nes planer bedre.

Lokalmedisinske sentre med døgn
plasser for øyeblikkelig hjelp 
Modellen for lokalmedisinske sentre med 
sengetilbud er distriktsmedisinske sentre 
med lang reisetid til nærmeste sykehus. Det 
som gjør de vellykkede distriktsmedisinske 
sentre samfunnsøkonomisk lønnsomme er 
innsparingene i transport- og reisekostnade-
ne til nærmeste sykehus. Det er tvilsomt om 
slike sentre gir befolkningene bedre helse-

tjenester og helsetjenester til lavere kostna-
der på steder med kort reisetid til  nærmeste 
sykehus. Eksempler på kostnader ved 
døgntilbud på lokalmedisinske sentre kan 
indikere at kostnadene per døgn blir høyere 
enn kostnadene på sykehuset, og at kvalite-
ten på tilbudet blir dårligere. I tillegg vil det 
også kunne virke slik at pasienter som blir 
lagt inn på slike enheter er pasienter som 
tidligere lå til observasjon hjemme. Det er 
vel ikke grunn til å tro at allmennlegene vil 
unngå å legge pasienter som de vurderer å 
ha behov for sykehustjenester inn på syke-
hus, med mindre de utsettes for press til å 
gjøre det. Derfor kan virkningene av lokal-
medisinske sentre med døgnplasser i kom-
muner med kort vei til nærmeste sykehus bli 
økte utgifter til helsetjenester, redusert kva-
litet på helsetjenestene og stimulans til over-
forbruk av helsetjenester. Med andre ord  
det motsatte av intensjonen (Jensen 2014). 

STYRENE I SYKEHUSSYSTEMET
Styremedlemmene i dagens konsern- og 
foretaksmodell er oppnevnt av eierne og 
representanter valgt fra arbeidstakerorgani-
sasjonene. Eierrepresentantene er i flertall. 
I tillegg skal representanter for brukerne 
delta i arbeidet. De har tale- og forslagsrett, 
men ikke stemmerett. 

Eierrepresentantene i styret for region-
helseforetakene oppnevnes av Statsråden. 
Konsernstyret (styret for regionhelsefore-
takene) oppnevner eierrepresentantene i 
styrene for datterselskapene (helsefore-
takene). Det er gjerne en fra konsernledel-
sen i regionhelseforetaket som er den sen-
trale eierrepresentanten i helseforetakets 
styre. En hovedutfordring med styrene er 
at eierrepresentantene hyppig blir skiftet ut. 
Det har derfor vært liten kontinuitet blant 
eierrepresentantene i styrene. Det er godt 
betalte verv, og «lydighet» synes å være blitt 
et avgjørende kriterium for å unngå å bli 
skiftet ut når det oppstår konflikter. 

Det er også mange eksempler på at 
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 eierrepresentantene i styrene blir utvalgt på 
en litt uvanlig måte. Eksempler er at admi-
nistrerende direktør i ett helseforetak er sty-
re-   leder i helseforetak andre steder i landet. 
Styreleder Kinserdal i Helse Møre og Roms-
dal var samtidig administrerende direktør i 
Helse Vestfold. Administrerende direktør 
Kvinsland i Helse Bergen var samtidig styre-
leder i OUS. Styreleder Gjedrem Helse Sør 
er samtidig styreleder Helse Bergen. Dette 
reiser spørsmål om habilitet og uavhengig-
het av administrasjonen, og er ikke i sam-
svar med prinsipper for god ledelse og styr-
ing. 

Et sentralt spørsmål er hvem er eierne av 
sykehusene våre? Er det helseminister Høie 
som eier dem? Det er det selvsagt ikke. Syke-
husene våre er finansiert og bygget ut stort 
sett av fylkeskommuner, kommuner og i 
noen grad staten. Pasientorganisasjoner og 
ideelle organisasjoner har i noen grad også 
medvirket, og det er sikkert også eksempler 
på pengeinnsamlinger direkte fra innbyg-
gere og bedrifter. Dette gir et interessant 
utgangspunkt for å vurdere hvordan eier-
representanter skal utpekes. En kan stille 
spørsmål om det er rimelig at den som til-
feldigvis er helsestatsråd skal utpeke eier-
representantene som skal styre sykehusene. 
Begrunnelsen for dette systemet er at stats-
råden er ansvarlig overfor Stortinget, og 
Stortinget er valgt av innbyggerne. 

 De mest stabile deltakerne i styrene er 
representantene valgt av de ansatte. Det er 
også disse styremedlemmene som har størst 
kunnskap og kompetanse i de store sakene. 
Det er også med såkalte brukerrepresentan-
ter i styrene. De har tale- og forslagsrett, 
men ikke stemmerett. Det er viktig at pasi-
entorganisasjoner er representert i styrene. 
Disse bør være uavhengig av helse foretakets 
ledelse. Godt samarbeid med pasientorga-
nisasjoner og helseforetak enes ledelse er 
samtidig viktig for å framskaffe gode syke-

hustjenester. Det kan stilles spørsmål ved 
om pasientorganisasjonene eller de såkalte 
brukerrepresentantene har den nødven-
dige uavhengigheten til helseforetakenes 
ledelse. Først i 2017 kom det retningslinjer 
for brukerorganisasjonenes rolle i helsefore-
takenes ledelse og styring.5 Når det gjelder 
oppnevning, er regelverket som følger: «Styret 
i helseforetaket oppnevner brukerutvalgets 
medlemmer, samt leder og nestleder, etter 
innstilling fra administrerende direktør 
på grunnlag av innsendte forslag fra 
pasientorganisasjonene.»

Organisasjonene er forpliktet til å 
fremme forslag på flere representanter. 
Helse foretakets styre kan så velge relativt 
fritt blant både organisasjoner og nominerte 
representanter. I tillegg er det helseforetak-
ets styre som vedtar budsjett for bruker-
representanter og brukermedvirkning, og 
helseforetakets ledelse er sekretariatet for 
brukerutvalg. Derfor er det spørsmål om 
helseforetakets ledelse har for sterk styring 
på brukerrepresentantene og om de har den 
nødvendige uavhengigheten til å bli en god 
samarbeidspartner for ledelsen i helsefore-
taket. Det er kraft i ordtaket: En biter sjel-
den hånden som gir en mat.

OPPSUMMERING OG HOVED
ELEMENTER I EN ALTERNATIV  
MODELL

 
Oppsummering
Mål og verdigrunnlag for helseforetaks-
reformen var pasienten i sentrum og vel-
ferdsstatens verdigrunnlag. Tiltakene i 
 reformen var å organisere sykehusene som 
store forretningskonserner og innføre lønn-
somhetsregnskap. Styringsprinsipper og 
-systemer for offentlig virksomhet underlagt 
demokratisk styring og kontroll, herunder 
felles plan- og budsjettsystem, ble avviklet 
over natta. Reformen medførte at folkevalgt 
deltakelse i den overordnede prioriteringen 
av sykehus og spesialisthelsetjenester ble 5 Brukermedvirkning på systemnivå i helseforetakene.
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avviklet. Tiltakene i helseforetaksreformen 
motvirket derfor målene for reformen. Den 
stimulerte til at markedstenking og bedrifts-
økonomi ble satt i sentrum på bekostning av 
helsefag og pasienter.

Reformen var basert på en feilaktig tro på 
at Norge etter USA er landet i OECD med 
høyest ressursbruk til helsetjenester, men 
at Norge resultatmessig ikke var blant de 
beste. Sannheten var at Norges ressursbruk 
til helsetjenester var på gjennomsnittsnivået 
for europeiske land og på linje med andre 
nordiske land. Resultatmessig hevder vi oss 
godt, tatt i betraktning vår ressursbruk.

Foretaksmodellen stimulerer til bedrifts-
økonomisk tenking – hva er best for det 
enkelte foretaket, og ikke samfunnsøkono-
misk tenking – hva er best for innbyggerne 
og samfunnet. Resultatet av reformen er 
sentralisering av sykehusene, nedlegging av 
mindre sykehus, avvikling av folkevalgt sty-
ring av overordnede prioriteringer og inn-
føring av en ny lederadel i helseforetakene.

Økonomistyringen er ikke blitt bedre. 
I de første seks årene gikk helseforetakene 
med gigantiske regnskapsmessige under-
skudd, og det var først da helseforetakene 
i 2008/2009 ble tilført større inntekter at de 
gikk i balanse.

Et hovedproblem i økonomistyringen 
er sammenblanding av løpende drift og 
investeringer. Store investeringer medfører 
at den løpende driften til helsetjenestene 
i sykehusene må reduseres både i forkant 
av investeringen for å skaffe egenkapital, 
og i etterkant av investeringen for å dekke 
kapitalkostnadene. Denne styringsmåten er 
hentet fra forretningsvirksomhet. En for-
retningsmessig investering er først lønnsom 
når kapitalkostnadene er dekket. 

For større investeringer i nye sykehus-
lokaliseringer og -bygg er det laget en plan-
prosedyre som medfører at det skal gjøres 
samfunnsøkonomiske analyser. Formålet er 
at en skal ta hensyn til virkningene for inn-
byggerne og samfunnet, og ikke bare hva 
som er best for foretaket. Gjennomgang av 

beslutningsgrunnlaget for nye sykehus viser 
at slike analyser, til tross for at de er pålagt 
og at det er klare retningslinjer for hva de 
skal inneholde, mangler eller er mangelfullt 
utført. 

Helseforetaksmodellens ideologiske grunn-
lag er utviklet under Thatcher- regimet i 
Storbritannia. Der ble en helseforetaks-
modell kombinert med en bestiller- utfører-
funksjon innført i 1991 (Carlsen, F.: That-
chers helseforetaksreform. Hvordan gikk 
det? Tidsskrift for Den norske legefore-
ning 2000). Skottland skrotet denne refor-
men på begynnelsen av 2000-tallet. Et 
notat fra Roar Eilertsen konkluderer på 
følgende måte: «Lærdommene fra skotsk 
helsevesen er at det finnes alternativer til 
konkurranse og markedssimulering, og at 
en integrert heloffentlig modell kan levere 
helsetjenester av god kvalitet innenfor 
tildelte budsjettrammer. Modellen kan 
utvikles på demokratisk vis, i samarbeid 
med ansatte og egen befolkning. Det er 
neppe stor heksekunst å utvikle den norske 
varianten i samme retning dersom det er 
politisk vilje og ønske om det.» (Eilertsen 
R: Lærdommer fra Skottlands solidariske 
helsereform. De Facto-notat nr. 1/2013).

 
Forslag til hovedendringer av modellen
Det foreslås en endring der helseforetakene 
avvikles og erstattes av et system hvor repre-
sentanter valgt av innbyggerne, som finan-
sierer og mottar sykehustjenester og andre 
spesialisttjenester, ivaretar overordnet prio-
ritering. Videre at styringsprinsippene, her-
under økonomistyringen som er utviklet for 
god styring av offentlig virksomhet under-
lagt demokratisk kontroll, erstatter dagens 
styringsprinsipper hentet fra forretnings-
virksomhet. De mest sentrale elementene er: 

1. Det basale elementet i et nytt system 
bør være at det enkelte sykehuset står 
for sykehustjenester og andre spesialist-
helsetjenester m.v. til innbyggerne. Det 
enkelte sykehuset bør ha:
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 •  Eget styre og egen administrativ  
 ledelse.

 •  Eget budsjett, regnskap og utviklings 
 plan for sin løpende virksomhet.

 •  Inntektsramme for løpende virksom 
 het vedtatt av Stortinget etter  
 lignende prinsipper som gjelder for  
 kommunene.

 Styret velges av et representantskap 
valgt av de kommunene og fylkeskom-
munene som er befolkningsunderlag 
for sykehuset. I tillegg skal de ansattes 
organisasjoner velge sine representanter, 
slik det gjøres i dag. Videre bør det være 
med representanter for brukerne. Men 
valg av brukerrepresentanter bør ikke 
avgjøres av styret og administrasjonen 
slik det gjøres i dag. Styret (eventuelt 
representantskapet) vedtar årlig budsjett 
og regnskap for sykehusets drift  
og fremmer forslag om utviklingsplan 
og investeringer, herunder funksjons-   

 for deling, ansvar for sykehuset og sam-
arbeid med andre sykehus. Styret anset-
ter ledelsen i sykehuset som har ansvaret 
for den løpende driften, herunder også å 
forberede forslag til utviklingsplaner og 
sam arbeid med andre sykehus, spesielt 
regionsykehusene og kommunehelse-
tjenesten. Ledelsen bør normalt sam-
mensettes av en administrativ leder som 
suppleres av en helsefaglig leder.

 2. Stortinget skal vedta en årlig nasjonal 
sykehus- og helseplan. Den skal inne-
holde et investeringsprogram for store 
investeringer i nye sykehus og utvikling  
i funksjonsfordelingen mellom syke-
husene, og samarbeid mellom sykehus 
og spesialisthelsetjenester. 

3. Det etableres et regionalt nivå for å 
ivareta samarbeid og funksjonsfordeling 
mellom sykehusene. Dette regionale 
 nivået kan bygge på dagens region-
inndeling. Det bør ikke ha noe eget 
styre slik de regionale helseforetakene 
har, men være direkte undelagt  helse- og 

 omsorgsministeren. De viktige opp-
gavene, i tillegg til sam arbeid og funk-
sjonsfordeling mellom sykehusene, vil 
være å bidra til å forberede Stortingets 
behandling av investeringsprogram og 
inntektsrammer for det enkelte syke-
huset. Det regionale nivået kan etableres 
etter lignende prinsipper som Stats-
forvalteren (tidligere Fylkesmannen).

4. Inntektene til sykehusene består av en 
basisramme fordelt med utgangspunkt 
i behovskriterier, da særlig sykehusets 
 befolkningsunderlag. I tillegg opprett-
holde et system med aktivitetsbasert 
finansiering. Dagens system med kom-
munal betaling for utskrivningsklare 
pasienter avvikles og erstattes av et 
bedre system for samarbeid mellom 
kommunehelsetjenesten og statens 
spesialisthelse tjenester.

5.  Bruk av regnskapsloven erstattes av et 
budsjett- og regnskapssystem basert 
på de samme prinsippene som en har 
i kommunenes og fylkeskommunenes 
budsjett- og regnskapssystem. Det 
innebærer at alle sykehusene må bruke 
samme budsjettsystem, og ikke slik det 
er i dag at budsjettsystemet utvikles og 
bestemmes av det enkelte regionhelse-
foretaket. Videre innebærer det et skille 
mellom løpende drift i et eget drifts-
budsjett og investeringer i et kapital-
budsjett. Det åpner for at Stortinget 
kan vedta driftsrammer for det enkelte 
sykehuset, og behandle et eget investe-
ringsprogram hvor store investeringer i 
nye sykehusbygg prioriteres i en samlet 
plan.

For å komme fram til et mer detaljert inn-
hold i et nytt system, og for å gjennomføre 
overgangen til et nytt system, bør det ned-
settes et offentlig utvalg. I et slikt utvalg bør 
også representanter for de ansattes organi-
sasjoner delta.
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Sissel M. Skoghaug nestleder i Fagforbundet

Midt i koronapandemien kan det passe å gjøre seg noen  betraktninger 
om helsetjenesten generelt og sykehusene spesielt. Helsevesenet vårt 
har virkelig blitt satt på prøve, og de ansatte i helse- og omsorgs-
tjenestene har vist og viser en formidabel innsats og omstillingsevne. 

Tanker om sykehus, 
helsevesen og beredskap 
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Pandemien har også vist oss hva som 
 fungerer bra og hvor det bør gjøres 
endringer. Koronakommisjonen har i sin 
rapport pekt på hva som fungerte bra: Den 
norske samfunnsmodellen med et sterkt 
 offentlig helsevesen, et organisert arbeids-
liv der effektiv enighet er mulig, og en til-
litsfull befolkning som gjør som de får be-
skjed om.

Fagforbundet har bidratt til en europeisk 
rapport der pandemiforløpet i en  rekke 
 europeiske land, blant annet de nordiske, 
blir sammenliknet. Det ble tydelig i arbei-
det med rapporten at norske velferdsord-
ninger er mer robuste, også sammenliknet 
med våre nordiske naboers. Særlig gjelder 
det ordningen med full lønn under sykdom. 
Derfor har de fleste norske arbeidstakere 
kostnadsfritt kunnet følge rådet om å holde 
seg hjemme når de var syke, og gå i karan-
tene hvis de mistenkte smitte. Bare Norge 
av landene i den europeiske undersøkelsen 
hadde full lønn under sykdom.

Norge skiller seg positivt ut på ett vik-
tig punkt: Vi har de laveste dødstallene, 
 etterfulgt av Finland og Danmark. Norge 
har håndtert koronakrisa bedre enn  mange 
 andre land, fordi vi har sterke, offent-
lige helsetjenester. Sverige og flere andre 
 europeiske land melder om en fragmentert 
og privatisert eldreomsorg som gjør det 
 vanskelig å gjennomføre koordinert respons 
for å håndtere pandemien. Mange private 
leverandører og kontrakter medfører større 
problemer med smittesporing og smitte.

Privatisering gir oss nye utfordringer 
for beredskapen. Oppsplitting og oppgaver 
som settes ut til det private, skaper mer 
komplekse styringskjeder og økt sårbarhet 
i en krisesituasjon. Anbudsprosesser gjør 
at samarbeidsrelasjoner splittes opp og at 
beredskapen i overgangen mellom ulike til-
bydere blir dårligere.

Pandemien har vist oss at det er nødvendig 
å styrke, ikke svekke, det offentlige helse-

vesenet vårt. Med sykehusreformen i 2002 
ble systemene endret fra systemer utviklet 
for offentlige velferdsgoder (forvaltning) 
til systemer som er utviklet for forretnings-
virksomhet med et stort innslag av innsats-
styrt finansiering. De siste åtte årene har 
den Høyre-styrte regjeringa steg for steg 
markedsretta sykehusdriften med blant an-
net innføring av nøytral moms og fritt be-
handlingsvalg, for slik å stimulere til økt 
bruk av private løsninger på bekostning av 
fellesskapets sykehus.  

Fagforbundet mener det er nødven-
dig med sentrale endringer som beveger 
 styringen av sykehusene bort fra tanke-
godset knyttet til New Public Management.  
Vi mener erfaringer har vist at dagens finan-
sieringssystem ikke er tilpasset oppdraget til 
sykehusene, og at de kompliserer styringen 
av sykehusene. Det bør derfor startes et 
 arbeid med å endre dem. Felles systemer for 
regnskap, budsjettering og økonomisk plan-
legging som legger bedre til rette for  styring 
og prioritering av våre felles sykehus-
tjenester, bør utredes. Et umiddelbart tiltak 
er at andelen av innsatsstyrt finansiering 
reduseres og at det bør arbeides med forsøk 
med full rammefinansiering.

Sykehus er viktige samfunnsaktører i  sitt 
opptaks- og nærområde. Organiseringen av 
sykehusene må derfor også gi mulighet for 
lokal deltakelse i styringen. En av de stør-
ste utfordringene er å bedre samhandlingen 
mellom spesialisthelsetjenesten og primær-
helsetjenesten.

Samhandlingsreformen forutsetter et 
tettere samarbeid, overføring av funksjoner 
mellom forvaltningsnivåene og et integrert 

Fagforbundet mener det er nød-
vendig med sentrale endringer 
som beveger styringen av syke-
husene bort fra tankegodset
knyttet til New Public  
Management.
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offentlig helsevesen. Fagforbundet mener at 
økt folkevalgt styring av sykehusene vil gi 
økt demokratisk legitimitet, bidra til bedre 
samhandling med kommunene og bidra til 
en mer helhetlig helsetjeneste for pasienten. 
En utvikling som styrker den regionale og 
lokalpolitiske innflytelsen vil, etter Fagfor-
bundets syn, være det viktigste bidraget for 
å øke forvaltnings- og samfunnskompetan-
sen i styrene. En slik utvikling bør inneholde 
en vurdering av både en utvidelse av antall 
personer som er folkevalgte i styrene og nye 
modeller for å ansvarliggjøre  disse politisk. 
En mulig løsning er en ordning med repre-
sentantskap. En utvidelse av antall styre-
medlemmer bør også vurderes, og antall 
ansatterepresentanter må videreføres på 
minst samme nivå som i dag. 

Samarbeidet mellom ulike forvaltnings-
nivåer i helsevesenet må forbedres. 
 Regjeringen har pekt på etablering av 
helse fellesskap som det viktigste tiltaket 
i så måte.  Ledere, fast leger og brukere er 
selvsagte og  obligatoriske  representanter 
i disse helse fellesskapene. Vi synes det 
er  underlig at ikke de ansattes innsikt og 
kompe tanse blir verdsatt på samme måte 
som de forannevnte aktørene, og  mener at 
også  ansattes representanter og verneom-
bud må  sikres obligatorisk del takelse på 
alle nivåer i helse fellesskapene.

Fagforbundet vil fjerne privatiserings-
ordningen fritt behandlingsvalg. De private 
tilbyderne håndteres helt utenfor de regi-
onale helseforetakenes kontroll. Men det 
 offentlige sykehuset rammes dobbelt ved 
valg av private aktører. Det offentlige syke-
huset får regningen for pasienter som velger 
behandling på privat institusjon, samtidig 
som sykehuset mister inntektene ved ikke 
å behandle disse pasientene selv. Likeledes 
vil vi fjerne innføringen av nøytral moms i 
sykehusene. Det skal ikke være slik at syke-
husene skal stimuleres til å konkurranse-
utsette viktige funksjoner som renhold, 
kantiner og kjøkken, vakthold, vaskeri osv. 

Deltidsansatte og ansatte på timebasis er en 
stor utfordring i de fleste europeiske land. 
Også i vårt land er omfanget av slike anset-
telsesforhold altfor stort. Når en arbeids-
taker må ha flere arbeidsgivere og arbeids-
steder for å ha ei lønn å leve av, medfører 
det også økt smittespredningsfare. Fagfor-
bundet har i flere år pekt på utfordringene 
ved deltidskrisa og vil ha langt flere hele 
 faste stillinger – også i sykehusene!

Konkurranseutsetting og operatør bytte 
førte til store beredskapsutfordringer i luft-
ambulansetjenesten i 2019 og 2020. Våre 
naboland Sverige og Finland tar nå grep 
og overtar driften i egen regi. Dette er også 
en svært kostbar tjeneste som økonomisk, 
faglig og operasjonelt må drives i tett sam-
arbeid og koordinering med den øvrige 
ambulansetjenesten. Derfor mener Fagfor-
bundet at tiden har kommet til at staten bør 
overta også den operasjonelle delen av luft-
ambulansetjenesten i egen regi.

Jeg vil også framheve hvor viktig kommu-
nene har vært i arbeidet med bekjempelse av 
pandemien. Særlig gjelder dette smittespor-
ing, organisering av vaksinasjon og inn-
føring av lokale tiltak for  smittebekjempelse. 
Vi vet at det kommer til å være mangel på 
helsepersonell i framtida. Særlig vil  dette 
gjelde helsefagarbeidere og sykepleiere. 
Mangelen vil trolig bli spesielt følbar i kom-
munene. 

Et første tiltak for å hjelpe på denne 
mangelen er å ansette våre helsearbeidere 
i hele, faste stillinger. Så blir det tvingende 
nødvendig å ha en gjennomgang av hvilken 
kompetanse som er tilstrekkelig for å løse 
de ulike oppgavene. 

Vi mener koronapandemien har vist at 
målstyring, mer konkurranse, oppsplitting 
og sentralisering bidrar til å svekke bered-
skapen vår og arbeidet for at alle skal få like 
gode helsetjenester. Samtidig er det hyggelig 
at også Koronakommisjonen slår fast at vårt 
felles, offentlige og helhetlige helsesystem 
har tjent oss godt under krisa. 
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Denne artikkelen vurderer den over-
ordnede organiseringen av sykehus-
sektoren og erfaringer og alternativ 
til foretaksmodellen innført i 2002. 
Konklusjonen er at en ny organisering 
bør ta utgangspunkt i  behovene der 
tjenestene utformes, i møtene mellom 
sykehus enhetene og  pasientene.  
Bygger vi gode tjenester fra bunn,  
vil trolig også den  overordnede  
styringen falle lettere på plass.

Utkast til en ny 
organisering av 
sykehusene 

Christian Grimsgaard 
overlege ved Ortopedisk avdeling, 
Oslo Universitetssykehus  
og konserntillitsvalgt for 
Akademikerne i Helse Sør-Øst
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Foretaksmodellen ble innført da helsefore-
taksloven trådte i kraft 1. juli 2001. Med 
lovvedtaket overtok staten eierskap for 
sykehusene. Sykehusene ble organisert som 
juridiske enheter med styrer – helseforetak. 
Fylkeskommunens forvaltning ble overført 
til i alt fem (senere fire) regionale helsefore-
tak. Også disse ble organisert som  juridiske 
enheter med styrer. Helsedepartementet 
ved statsråden ble øverste eier, og styrer 
gjennom foretaksmøter med tilhørende 
protokoller. I møtene opptrer  ministeren i 
rollen som generalforsamling for de regio-
nale helseforetakene. Helsedepartementet 
har i tillegg rollen som bestiller. Bestiller- 
rollen utøves gjennom et årlig oppdrags-
dokument. Helsedepartementet fyller altså 
to roller i modellen, eier-rollen og bestiller- 
rollen. I departementet er disse oppgavene 
lagt til henholdsvis eieravdelingen og 
spesialisthelse tjenesteavdelingen. 

De regionale helseforetakene er som 
Helse departementet også tillagt rollen som 
både eier og bestiller. I styringen av syke-
husene utøves begge rollene i hovedsak 
gjennom oppdragsdokumentet. Men i til-
legg avholdes det etter behov foretaks møter, 
hvor styret og administrasjon gis direkte 
instruks og tillatelser fra eier i enkeltsaker. 
Den daglige styringen av sykehusene fore-
går i oppfølgingsmøter, og i direktørmøter. 
I disse møtene er de underliggende helse-
foretakene representert, men ikke direktø-
rene for de private ideelle sykehusene. 

De regionale helseforetakenes bestiller i 
tillegg en rekke tjenester fra andre aktører 
– private og private ideelle helsetjenesteleve-
randører samt avtalespesialister. De regio-
nale helseforetakene er også eiere av under-
liggende selskaper. Enkelte underliggende 
selskaper har bare ett regionalt helseforetak 
som eier, som IKT-selskapet til Helse Sør-
Øst – Sykehuspartner HF. Andre selskap er 
eid av regionene i fellesskap – de felleseide 
helseforetakene. Sykehusbygg HF og Syke-
husinnkjøp HF er blant de fem felleseide 
selskapene. Disse selskapene er dels utfø-

rere av løpende fellesoppgaver, men de har 
også en rolle i å utvikle nasjonal metodikk 
på enkelte områder. De regionale helse-
foretakene har hver for seg direkte dialog 
med eier. Det er således ikke noen nasjonal 
overbygning annet enn Helsedepartemen-
tet og i noen grad Helsedirektoratet. Men 
det er etablert ulike fora for å ivareta nasjo-
nal samordning. Blant de viktigste er det 
nasjonale Ad-møtet og det nasjonale fag-
direktørmøtet. I tillegg kan Nye Metoder, 
som består av lederne for de fire regionale 
helseforetakene, betraktes som en nasjonal 
koordineringsmekanisme.

Sykehusene benevnes i modellen som 
helseforetak (HF). Med unntak av Sun-
naas sykehus HF består alle landets 20 
sykehus-helseforetak av flere underliggende 
sykehus. Rollefordeling og de enkelte syke-
husenes autonomi innenfor helseforetaks-
overbygningen er sterkt varierende. I enk-
elte helseforetak (som i Vestre Viken) har 
de enkelte sykehusene lokal ledelse og en 
del autonomi. I andre helseforetak kan sted-
lig ledelse mangle eller være pro forma, og 
de er i realiteten underlagt sterk styring fra 
helseforetaket. Helseforetakene varierer 
også i størrelse, fra Sunnaas med om lag 750 
ansatte, til Oslo Universitetssykehus som 
med sine mer enn 40 lokalisasjoner og mer 
enn 24 000 ansatte er Europas største syke-
hus. 

At de enkelte helseforetakene og regio-
nale helseforetakene er selvstendige juri-
diske enheter med egne styrer, er et sentralt 
element i modellen. Begrunnelsen for styrer 
er foretakenes behov for autonomi. Politi-
kerne skulle holdes på armlengdes avstand, 
og styringen av foretakene skulle over lates 
til mer profesjonelle aktører. En viktig 
følge av denne organiseringen er at stats-
råden ikke blir sittende med direkte ansvar 
for stort og smått i sykehusene. I de fleste 
sakene stopper ansvarslinjene i hvert enkelt 
styre, og det er altså to styrenivå mellom 
ministeren og det utførende leddet. 

Virksomhetsstyringen i foretakene har 
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utviklet seg de senere årene, men følger i 
hovedtrekk etter mønster av øvrig offent-
lig virksomhetsstyring og den metodikken 
OECD har utarbeidet de siste 30 årene. 
Ulike styringsmetoder hentet fra privat sek-
tor (metoder som gjerne omtales som New 
Public Management) ble på 1990- tallet 
i OECDs public management-komiteer 
(PUMA) innarbeidet i metoder for styring 
av offentlig sektor i en Corporate gover-
nance-tradisjon. Disse styringsprinsippene 
og metodikken har blitt videreutviklet 
over flere tiår. Mål- og resultatstyring står 
helt sentralt. Eier definerer målene, og det 
utførende leddet følger eiers oppsatte mål 
og rapporterer på disse. Med dette prinsip-
pet endres også dynamikken og dialogen 
i styringssystemet. Mens sykehusene før 
reformen hadde en større frihet knyttet til 
å definere målene og å utvikle nye behand-
lingstilbud og metoder, er foretakene nå 
underlagt en sterk styring gjennom de opp-
satte målene, men på en del områder har de 
like stor eller større frihet i å påvirke hvor-
dan målene skal nås. 

Finansieringen av helseforetakene er et 
annet sentralt element i modellen. Fore-
takene er underlagt regnskapsloven. Drift 
og investering dekkes over samme budsjett. 
I tillegg til renter og avdrag på lån, belastes 
regnskapet med avskrivninger på lik linje 
med private bedrifter. Foretakene kan kun 
oppta lån fra Helsedepartementet, og det er 
de regionale helseforetakene som står som 
låntaker. Lånetilsagn gis gjennom Stor-
tingets budsjettbehandling. Regjeringen 
fastsetter krav til egenkapital for å låneopp-
tak. For tiden er kravet 30 prosent av inves-
teringskostnaden. 

Helse Sør-Øst har etablert en ordning 
hvor foretakenes overskudd og avskriv-
ninger tilbakeholdes i morselskapet. De 
underliggende helseforetakene kan gis til-
latelse til å anvende en større andel av denne 
felles potten enn det de har oppspart, og tar 
således opp lån fra foretaksgruppen. Dette 
betyr at egenkapitalkravet på 30 prosent 

ikke nødvendigvis gjøres gjeldende for fore-
tak i Helse Sør-Øst. Alle de store investe-
ringsprosjektene i denne regionen (Akers-
hus universitetssykehus, Sykehuset Østfold 
og det pågående prosjektet i Vestre Viken) 
har vært igangsatt uten at egenkapitalkravet 
er oppfylt på foretaksnivå. 

Den løpende finansieringen skjer dels 
ved rammetildeling og dels ved aktivitets-
baserte inntekter fra såkalte DRG-poeng. 
Forholdet mellom ramme og aktivitets-
baserte inntekter har variert opp gjennom 
årene. De siste årene har fordelingen vært 
50/50. Regjeringen har ved to anledninger 
nedsatt offentlig utredning av inntektsfor-
delingen mellom regionene – de såkalte 
Magnussen- utvalgene, benevnt etter Jon 
Magnussen som har ledet begge utvalgene. 

Inntektsfordelingen mellom regionene 
regulerer både faste tildelinger til regionene 
og oppgjør for behandling som forestås i 
annen region enn den pasienten er bosatt 
i. De enkelte regionene har utarbeidet sine 
egne varianter av inntektsmodellen hvor 
det er gjort tilpasninger og justeringer som 
regionen finner egnet. I de regionale model-
lene er det blant annet avtalt vilkår for 
gjestepasientoppgjørene innad i regionen. 
Den nasjonale og de regionale modellene 
bidrar sammen til at oppgjør sykehusene 
imellom ikke lenger er et stridstema, men 
skjer i fastsatte rammer. 

Utvikling og endringer
Det ble framført en rekke ulike begrunnel-
ser for innføring av helseforetaksreformen 
i 2002. Hippe og Trygstad (2012) peker i 
rapporten Ti år etter på fem elementer som 
særlig ble framhevet:

• Utgiftsøkningen i sektoren. Problemet 
ble knyttet opp mot at eieransvaret ikke 
var koplet sammen med finansierings-
ansvaret i den fylkeskommunale  
modellen,

• Svak politisk styring.
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• Manglende likeverdighet i tjeneste-
tilbudet.

• Lav utnyttelsesgrad av medisinsk utstyr 
og areal.

• Ledelsesmessige utfordringer og behovet 
for å kunne styrke rekrutteringsarbei-
det.

Hvor reelle utfordringene var, kan disku-
teres. En oppsummering ved inngangen til 
reformen (Pettersen 2001) viste at kvaliteten 
i tjenestene gjennomgående var god, og at 
kostnadsnivået var på nivå med sammen-
lignbare land.

Etter at modellen trådte i kraft i 2002, 
har det skjedd en rekke endringer. Enkelte 
endringer kan i større eller mindre grad 
tilskrives modellen, mens andre ville trolig 
skjedd også i andre modeller. Eksempler på 
det siste kan være omlegging til dagbasert 
og polikliniske behandlingstiltak. De regio-
nale helseforetakene har også blitt tillagt 
en rekke nye oppgaver. Blant annet gjelder 
dette ansvaret for tverrfaglig spesialisert 
rusbehandling, økt ansvar for pasienttrans-
port, ansvar for rehabilitering og ansvaret 
for finansiering av legemidler som tidligere 
har vært finansiert gjennom folketrygden. 
Det er derfor ikke helt enkelt å vurdere om 
målsettingene knyttet til bedre budsjettkon-
troll er oppnådd. De siste årene har de øko-
nomiske resultatene i sektoren blitt styrket, 
men dette er sterkt avhengig av de inntekts-

forutsetningene som eier til enhver tid opp-
stiller, og kan derfor ikke uten videre tolkes 
som uttrykk for god økonomisk drift. 

De viktigste strukturelle endringene 
 følger av at 56 sykehus ble slått sammen til 
43 helseforetak. Etter senere nedleggelser 
og sammenslåing av sykehus har vi i dag 
19 helse foretak (Sunnaas holdt utenfor), 
og 38–39 sykehus med akuttfunksjoner, 
Selv om det er etablert lokal ledelse i en del 
sykehus, innebærer organisatorisk sammen-
slåing til større enheter svekket lokal ledelse 
og autonomi i mange sykehus. Sammen-
slåing til større enheter fører også til at 
antallet ledernivåer har økt. Mens kun 13 
prosent av virksomhetene hadde fire leder-
nivåer ved inngangen til reformen, hadde 
94 prosent fire eller flere ledernivåer ved 
en gjennomgang i 2012 (Kjekshus og Bern-
strøm 2013).

På klinikk-, avdelings- og seksjonsnivå 
har det også vært gjennomført en rekke 
endringer, både sammenslåing og oppdeling 
av enheter. I mange sykehus har tjeneste-
tilbudet blitt betydelig innskrenket ved sen-
tralisering av enheter i foretaket, og en del 
sykehus har blitt lagt ned.

Parallelt med etableringen foretaksorga-
niseringen har styringsmetodikken i sekto-
ren utviklet seg. Sykehusene var styrt med 
vektlegging av faglig ledelse og i en weberi-
ansk forvaltningstradisjon. Helseforetake-
nes styringsform har utviklet seg i retning av 

Tabell 1 
Antall ledernivå i sykehus/foretak. (Fra Kjekshus og Bernstrøm; Helseforetakenes interne 
organisering og ledelse. Intorg 2012.)

1999 2001 2003 2005 2007 2009 2002

Ett nivå 0 % 2 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 %

To nivåer 26 % 19 % 6 % 4 % 4 % 0 % 0 %

Tre nivåer 59 % 66 % 60 % 57 % 28 % 24 % 0 %

Fire nivåer 15 % 13 % 34 % 39 % 60 % 71 % 67 %

Fem nivåer 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 6 % 22 %

Seks nivåer 0 % 0 % 0 % 0 % 8 % 0 % 6 %

N (46) (47) (35) (23) (25) (17) (18)
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en corporate governance model som beskre-
vet over, med vektlegging av overordnede 
fastsatte mål og medfølgende økte rapporte-
ringskrav. Behandlingsmetoder og pasient-
forløp har i større grad blitt standardisert, 
og det er etablert særskilte forløp for enkelte 
diagnoser. Kombinert med årlige effektivi-
seringskrav har utviklingen medført redu-
sert handlingsrom i sykehusene, også i møte 
med den enkelte pasient.  Samlet represente-
rer endringene at sykehusene i modellen blir 
organisert og styrt etter en modell avledet 
fra private bedrifter og  produksjonsenheter. 

Kritikk av modellen
Foretaksmodellen har vært utsatt for hard 
kritikk. Men modellen har virket i snart 20 
år, og en del forhold som tilskrives  modellen 
kan like gjerne være utviklingstrekk som 
følger av fagutvikling og internasjonale 
trender. Reduserte liggetider og poliklinise-
ring er blant eksemplene. Andre endringer 
og utviklingstrekk har ikke nødvendig-
vis direkte opphav i foretaksorganisering, 
men modellen kan bidra til forsterkning. 
Ett  eksempel er overgangen fra en fagba-
sert  ledelse til enhetlig ledelse. Dette ble 
initiert i 2001 ved endringer i lov om spe-
sialisthelsetjenester. Det ble fastsatt at det 
skulle være «profesjonsnøytral ledelse» i 
sykehusene. Mange tolket bestemmelsen 
i retning av at sykepleierne skulle gis inn-
pass på legenes eiermarker. Men i realiteten 
markerte bestemmelsen overgang til et nytt 
styringssystem hvor fagbasert styring settes 
til side til fordel for styring basert på corpo-
rate  governance-prinsipper – ledelse etter et 
«manage-ideal». Overgangen fra fag basert 
ledelse til enhetlig ledelse legger til rette for 
de omleggingene som fulgte kort tid etter, 
med innføring av foretaksorganisering, som 
støtter opp under ledelsesmodellen. 

Selv om årsakene til endringene kan 
være sammensatte, er det likevel åpenbart 
at en modell som i så stor grad baserer seg 
på styringsmetodikk hentet fra privat  sektor 

vil ha en rekke selvstendige effekter i syke-
husene. Det er videre åpenbart at ikke alle 
disse effektene er ønsket. Ett eksempel er 
ankepunktet om at modellen har bidratt 
til at økonomifokuset i sykehusene har tatt 
overhånd, og at sykehusene nå styres etter 
bedriftsøkonomiske prinsipper. At syke-
husene i større grad styres etter bedrifts-
økonomiske prinsipper, er ikke uventet; 
styringsmodellen er jo basert på slike prin-
sipper. At bedriftsøkonomiske hensyn ikke 
alltid bør tillegges vekt, er like åpenbart. 

I motsetning til private bedrifter er ikke 
sykehusene basert på inntekter fra en kunde 
eller et varesalg. Hoveddelen av finansier-
ingen, både gjennom ramme og innsatssty-
ring, skjer ved bevilgning fra staten. Tiltak 
som har positiv virkning i sykehusregn-
skapet, og således er bedriftsøkonomisk 
lønnsomt, kan likevel være i strid med den 
overordnede målsettingen. Et viktig eksem-
pel er de mange tilfellene av over behandling, 
altså behandlingstiltak med liten, ingen 
eller negativ nytteverdi. Overbehandling 
kan bidra til bedre økonomisk resultat i 
foretaksregnskapet, men øker statens utgif-
ter uten at det generes (tilstrekkelig) helse-
gevinst. Et annet eksempel er endret registre-
ringspraksis knyttet til ventetider. Ved å ta 
pasienten inn til en tidlig konsultasjon uten 
å starte behandlingsforløpet, vil pasienten 
tilsynelatende være i gang med behandlin-
gen. Foretaket kan presentere lav ventetid, 
og unngå utgifter til fristbrudd. Tiltaket gir 
imidlertid ikke pasienten raskere helsehjelp, 
og svekker både pasientens og myndighete-
nes mulighet til å innhente reell informasjon 
om ventetid. Pasienten avskjæres også fra å 
benytte fristbruddsordningen. Dette er en 
utbredt metodikk i norske sykehus. 

Men effekten av at styringsmodellen 
bygger på bedriftsøkonomiske prinsip-
per går trolig langt utover disse konkrete 
eksemplene som for så vidt er tilsiktede, 
men egentlig uønskede. I en gjennomgang 
i 2016 undersøkte Pål E. Martinussen 
sykehuslegers oppfatninger av modellen 
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(Martinussen et al. 2016). Gjennomgående 
rapporterte legene at ledelsen i foretak og 
regionale foretak ikke var særlig opptatt av 
pasientkvalitet og faglige hensyn. Mer enn 
95 prosent mente at ledelsen i helseforetak 
og regionale helseforetak vektla økonomi-
hensyn høyt og svært høyt. Til sammen-
ligning mente 15–20 prosent at faget ble 
vektlagt høyt/svært høyt, og kun 25–30 
prosent at kvalitet ble vektlagt høyt/svært 
høyt.  Martinussen sammenlignet resulta-
tene på avdelingsnivå med en tilsvarende 
under søkelse gjennomført i 2006. Han fant 
at økonomifokuset ble oppfattet å være 
vesentlig sterkere i 2016. Blant øvrige funn 
i undersøkelsen var at kun 11 prosent av 
legene oppfattet at dagens organisering i 
stor grad/svært stor grad bidro til god orga-
nisering av de kliniske arbeidsprosessene. 
Resultatene kan tolkes som et uttrykk for at 
arbeidstakere oppfatter at økonomi hensyn 
tillegges vesentlig større vekt enn andre 
hensyn som også er sentrale politiske mål-
settinger for tjenesten. 

I likhet med øvrige deler av offentlig sek-
tor er målsettingene for helsetjenesten mer 
sammensatt enn i en del private virksom-
heter. Målet er for eksempel ikke alene 
å produsere et visst volum behandlinger. 
Også andre mål er viktige, som å kunne 
tilby god pleie og omsorg. I et styringssys-
tem som er innrettet med tanke på økono-
midrift i  private virksomheter, vil det være 
vanskelig å favne mer komplekse og sam-
mensatte målsettinger som kjennetegner 
offentlig virksomhet. Ulike verdisyn blant 
foretaksledere og ansatte i pasientbehand-
lingen  skaper også spenninger og konflik-
ter. Sentralt i verdigrunnlaget for offentlige 
helsetjenester er hensynet til god faglig kva-
litet og pasientsikkerhet, og at de kliniske 
arbeidsprosessene organiseres godt. Når 
arbeidstakerne oppfatter at ledelsen ikke 
vektlegger disse hensynene, vil det kunne 
oppstå verdikonflikter. Legeforeningen har 
gjennomført flere undersøkelser de senere 
årene som kan underbygge at denne yrkes-

gruppen oppfatter at sykehusene utvikler seg 
i en dårlig retning. I 2018 mente færre enn 
en tredel at pasientbehandlingen utviklet 
seg til det bedre (Rambøll 2018). Bare hver 
sjuende sykehuslege mener at utviklingen 
vil gi bedre arbeidsplasser. Og kun én av 
tre ville anbefale unge i sin omgangskrets å 
velge yrket.

Den bedriftsøkonomiske logikken i 
modellen kan altså bidra til å forklare flere 
utviklingstrekk og en del av den kritikken 
som har vært rettet mot foretaksmodellen. 
Når ytelse av offentlig finansierte helse-
tjenester plasseres inn i et styringssystem 
basert på bedriftsøkonomiske prinsipper, 
oppstår det uønskede effekter. Det er god 
grunn til å reise spørsmål om hvorvidt et 
slikt system er det best egnede for å utvikle 
og fordele ytelser. Det er videre grunn til å 
reise spørsmål om hva slags lederskap denne 
krysningen mellom private styringsprinsip-
per og offentlige tjenesteytelser kan bidra til 
å frambringe. I motsetning til de offentlige 
tjenestene er de fleste private virksom hetene 
basert på inntekter fra kunder og salg. Dette 
er en viktig mekanisme. Hvis det treffes 
dårlige valg som medfører at kostnadene 
er for høye eller produktet ikke er attrak-
tivt, vil bedriftens ledelse og eier straffes 
økonomisk ved manglende inntjening. I 
sykehusene kommer imidlertid inntektene 
i hovedsak fra staten. Foretakenes inntek-
ter vil ikke påvirkes i nevneverdig grad hvis 
ledelsen treffer dårlige valg. Den viktige 
korrigerende mekanismen som utgjør en del 
av styringslogikken i privat sektor er altså 
ikke til stede. Dette kan bidra til at feil-
disponeringer eller dårlig ledelse og styring 
ikke avdekkes. Inntektene påvirkes ikke, og 
det kan være vanskelig å avdekke konse-
kvensene i form av et svekket tjenestetilbud. 
I ytterste konsekvens kan manglende korri-
gerende mekanismer bidra til risikable eller 
uforsvarlige valg, valg basert på nepotisme, 
manglende transparens, og utvikling av 
nettverksstyring utenfor politisk kontroll. 

Ulike deler av foretaksmodellen har blitt 
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evaluert etter innføringen. I de første årene 
etter reformen ble modellen for eierskap, 
resultater og funksjonalitet gjennomgått av 
blant andre NIBR og Nordlandsforskning 
(Opedal et al. 2005), Agenda-Muusmann 
(Agenda-Muusmann 2005) og Forsknings-
rådet (Norges Forskningsråd 2007).  Styrene 
ble evaluert av SINTEF i 2010 (Kalseth et al. 
2010) og Agenda- Kaupang i 2012 (Agenda 
Kaupang 2012). Helselederes erfar inger med 
reformen ble gjennomgått av FAFO i 2012 
(Hippe og Trygstad 2012). I denne gjen-
nomgangen kom det tydelig fram at grad av 
tilfredshet med organiseringen var avhen-
gig av hvilket nivå som ble spurt. Ledere på 
høyere nivåer var gjennomgående godt til-
freds med reformen, mens ledere nærmere 
pasientbehandlingen var mindre tilfreds. 
Blant lederne på laveste nivå sa færre enn én 
av fem seg helt eller delvis enig i at «alt i alt 
vil jeg si at helseforetaksreformen har vært 
vellykket». 

Alternativ til dagens organisering av 
spesialisthelsetjenesten
Foretaksorganiseringen har i en årrekke 
vært utsatt for kritikk. I forkant av stortings-
valget i 2013 var flere politiske partier kritis-
ke til organiseringen. Høyres helse politiske 
talsmann Bent Høie gikk til valg med løfte 
om å avvikle de regionale helsefore takene. 
Da han ble utnevnt til helse minister, fulgte 
han dette opp ved å nedsette et offentlig ut-
valg for å utrede  alternativ organisering. Jeg 
deltok som medlem i utvalget. Ministeren 
presiserte for utvalget at siktemålet ikke var 
å avvikle helse foretaksmodellen, men å se på 
muligheter for å avvikle de regionale fore-
takene. Høies forslag om å avvikle regions-
nivået var basert på den hyppigst formulerte 
kritikken mot foretaksorganiseringen, ret-
tet mot de regionale helseforetakene. Kritik-
ken var vel egentlig ikke særlig presis. Kan-
skje var byråkratisering og penge bruk blant 
de mest omtalte  problemene. Etter mitt syn 
er dette en forenklet tilnærming. At det 

var reist betydelig  kritikk mot de regionale 
helse foretakene, var ikke ensbetydende med 
at de  skapte problemer i tjeneste ytelsen. Det 
måtte  vurderes nærmere. En naturlig til-
nærming ville være å vurdere i hvilken grad 
organiseringen tilrettela for god pasient-
behandling, fag utvikling og samhandling. 
Dernest kunne en vurdert juste ringer i 
 organiseringen. Denne tilnærmingen falt 
det ikke naturlig å velge for utvalget, som 
forholdt seg til det oppstilte mandatet. 

Kvinnsland-utvalgets  arbeidsform baserte 
seg altså i stor grad en  ovenfra- og-ned-til-
nærming hvor  utgangs  punktet var at de 
regionale helseforetakene skulle fjernes. 
Utvalget kartla hvilke oppgaver de regio-
nale helseforetakene ivaretok, og vurderte 
hvordan oppgavene kunne ivare tas ved en 
alternativ organisering av det regionale 
nivået. Blant løsningene som ble disku-
tert var en departementsmodell, altså at 
Helse departementet overtok oppgavene 
til de regionale helseforetakene. Utvalget 
 vurderte også en modell hvor det ble opp-
rettet et sykehusdirektorat til erstatning for 
de regionale helse foretakene. 

I utredningsforløpet ble en rekke instan-
ser på tvers av landet og i og utenfor helse-
tjenesten rådspurt. Det kom entydig fram at 
det var en bred støtte for en fortsatt regio-
nal organisering av spesialisthelsetjenesten. 
Regionaliseringen ble etablert midt på 
70-tallet ved St.meld. nr. 9 1974-75 (1974) 
Sykehusutbygging m.v. i et regionalisert 
helsevesen. Etableringen av regionale helse-
foretak i 2002 bygget altså på en allerede 
regionalisert modell. Tilbakemeldingene 
til Kvinnsland-utvalget var gjennomgående 
at regionaliseringen var viktig og fungerte 
relativt godt. Mange instanser uttrykte 
uro for at en ny modell ville kunne inne-
bære sentralisering av myndighet. Utvalget 
endte derfor tidlig med å diskutere ulike 
former for regional organisering, i form 
av regionaliserte departementsavdelinger 
eller et regionalisert direktorat. Utvalgets 
flertall konkluderte til slutt med å fremme 
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en delt innstilling hvor ingen av alterna-
tivene innebar nedleggelse av det regionale 
nivået. Utvalgets rapport resulterte ikke 
i vesentlige endringer i organiseringen av 
spesialisthelse tjenesten.

En ny modell for organiseringen av spesi-
alisthelsetjenesten bør etter mitt syn ha som 
siktemål å bøte på de viktigste kjente pro-
blemområdene som kan knyttes til dagens 
organisering. En alternativ modell bør være 
innrettet for å fungere best mulig i helsetje-
nestens mange utførende ledd. Det vil da 
være naturlig å forsøke å bygge en modell 
nedenfra, i motsetning til tilnærmingen som 
ble forsøkt brukt av Kvinnsland-utvalget. 

En rekke hensyn kan listes opp, men de 
mest sentrale elementene i helsetjenesten kan 
oppsummeres i å organisere og skape vilkår 
for utøvelse av god pasientbehandling, fag-
utvikling og samhandling. Både hensynet til 
pasientens beste og økonomiske betraktnin-
ger kan støtte opp om at LEON-prinsippet 
fortsatt bør være en rettesnor for fordelingen 
av oppgaver mellom primærhelsetjenesten 
og spesialisthelsetjenesten. Samhandlings-
reformen og nedbygging av sengekapasitet 
har imidlertid medført at mange pasienter 
overføres til et kommunalt omsorgsnivå for 
tidlig. Blant pasienter med lårhalsbrudd er 
det vist at tidlig overføring til kommunen 
øker samlet liggetid, og trolig også kostna-
dene. Det foreligger både faglige og økono-
miske argumenter for å styrke sykehusenes 
senge- og behandlingskapasitet. 

I den andre enden av skalaen reises det 
bekymring fra ulike hold om at helsevese-
net i en del tilfeller driver for utstrakt og 
for avansert behandling av eldre mennesker 
i livets siste fase. En del pasienter som leg-
ges inn på spesialiserte avdelinger i større 
sykehus kan være bedre tjent med mindre 
avansert og mindre grad av invasiv behand-
ling på mindre sykehus. Til sammen bidrar 
begge forholdene til et styrket grunnlag for 
våre lokalsykehus. Etter mitt syn bør lokal-
sykehusfunksjonen styrkes og utvikles, og 
det bør legges særlig vekt på tettere inte-

grasjon mot fastleger og øvrig primærhelse-
tjeneste. 

Lokalsykehusene bør fortsatt danne en 
grunnstein i spesialisthelsetjenesten. En vik-
tig forutsetning for god og effektiv drift og 
samhandling er en tilstedeværende ledelse 
med tilstrekkelig grad av autonomi. Lokal 
ledelse medfører også at lederlinjene vil bli 
vesentlig kortere. Dette er en selvstendig 
sentral målsetting som vil bidra til bedre 
drift og styrket koordinering i sykehusene. 
Hvert sykehus bør derfor være organisert 
under sin egen direktør. Direktøren bør 
kunne hente råd fra et styre som også hånd-
terer direktørens ansettelsesforhold. I styret 
bør representanter fra overordnet eier sitte 
sammen med styremedlemmer fra lokal 
helsetjeneste og sykehusets ansatte. Mindre 
sykehus vil i en slik organisering gis styr-
ket autonomi sammenholdt med dagens 
modell. Styrket lokal ledelse vil kunne 
bidra til bedre organisering og ikke minst 
muligheter for å utvikle tettere samarbeid 
mot primærhelsetjenesten. Økt autonomi 
kan imidlertid også føre til manglende sam-
ordning mot øvrig spesialisthelsetjeneste, 
vill-vekst, og manglende likeverd og kvali-
tet i tjenestetilbudet. Alle sykehus bør der-
for inngå i forpliktende faglige samarbeid 
med tilgrensende sykehus og regionsykehus. 
Funksjonsfordeling og øvrige faglige spørs-
mål bør utredes og avgjøres i prosesser som 
tilrettelegges av eierorganisasjonen. For så 
vidt på samme måte som i dag. 

Organiseringen av universitetssyke-
husene vil i varierende grad påvirkes av en 
slik omlegging. Enkelte universitetssykehus 
vil miste overherredømmet over mindre 
underliggende sykehus. Ett eksempel er Uni-
versitetssykehuset i Nord-Norge.  Narvik og 
Harstad sykehus er i dag underbruk av syke-
huset i Tromsø. Å bryte opp denne overbyg-
ningen vil trolig bidra til styrket ledelse ved 
Narvik og Harstad sykehus. Men det er også 
sannsynlig at et slikt grep vil kunne bidra til 
kortere lederlinjer og styrket ledelse også ved 
UNN Tromsø. Det vil trolig være  fornuftig 
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å vurdere om universitetssykehusene uan-
sett burde forsterke og tydeliggjøre lokal-
sykehusfunksjonene innad i virksomheten. 
Det vil kunne bidra til at samhandlingen 
med primærhelse tjenesten vil kunne utvi-
kles bedre enn i dagens modell. Ved en slik 
omlegging vil dagens helseforetak omdan-
nes til mellom 40 og 50 selvstendige sykehus 
som inngår i forpliktende sam arbeid i eget 
geografiske område. 

Hva så med den overordnede styringen 
av sykehusene? Som omtalt har vi lange tra-
disjoner for regional styring av tjenestene, 
og dette prinsippet har bred støtte. De siste 
tiårene har det vært gjennomført en rekke 
tiltak for å utvikle den regionale samord-
ningen og samhandlingen. Det gjenstår en 
del når det gjelder nasjonal samordning, 
ikke minst når det gjelder samhandling mel-
lom sykehusene og primærhelsetjenesten. 
Den overordnede styringen av sykehusene 
må ivareta en rekke funksjoner av både 
regional og nasjonal karakter. Hovedopp-
gavene vil være å innrette tjenesten i tråd 
med overordnede politiske føringer, å for-
dele og samordne oppgaver, og å fordele 
eller gjøre tilpasninger i inntektsfordelin-
gen mellom sykehusene. I tillegg må det 
føres en dialog mot nasjonale organer som 
Norsk Helsenett, Direktoratet for e-helse og 
de felleseide selskapene. I tillegg må en ta 
stilling til hvordan bestillerfunksjonen, som 
de regionale helseforetakene i dag ivaretar, 
skal besørges. En mulighet er at denne opp-
gaven legges til departementet. 

Det vil være naturlig å innrette denne 
delen av organiseringen som en del av for-
valtningen, og folkevalgte bør involveres 
i styringen og kunne holdes ansvarlige. 
Dagens regioninndeling er ikke fullt ut egnet 
til å danne en fornuftig inndeling; i enkelte 
regioner er det mange sykehus, mens i andre 
er det få. En mulighet er å ta utgangspunkt 
i inndelingen som dagens regionale helse-
foretak utgjør. I både Nord, Midt og Vest 
vil en slik inndeling i en ny organisering 
med selvstendige sykehus gi om lag 8–10 

drifts enheter under det regionale nivået. I 
Sør-Øst vil antallet bli betydelig høyere, og 
styringsspennet kan bli for stort. 

Tar vi utgangspunkt i dagens regioninn-
deling, kan vi da skissere en forvaltnings-
organisering hvor Finnmark, Troms og 
Nordland sammen er ansvarlig for drifts-
organisasjonen i Nord. Trøndelag og Møre 
og Romsdal er ansvarlige i Midt, og Vest-
land og Rogaland er ansvarlige i Vest. I Sør-
Øst bør det gjøres nærmere vurdering. Det 
kan være naturlig å etablere en hovedstads-
region på samme måte som i København. 
Øst for denne regionen kan det være natur-
lig å se på en felles overbygning for Moss, 
Østfold, Akershus og sykehusene i Innlan-
det. Vest for hovedstadsregionen må en 
vurdere om det vil være behov for en eller 
to organisasjoner. Til sammen vil da 40–50 
sykehus være ledet og styrt av 6–7 regionale 
forvaltningsorganer. 

Hvordan skal et slikt overordnet sty-
ringsorgan innrettes? Etter min erfaring 
er det viktig å ivareta en balanse mellom 
politisk innflytelse og god teknisk drift og 
ledelse. Det vil være behov for en stabil og 
kompetent driftsorganisasjon, men denne 
bør innrette seg etter politisk styring. Og 
det bør være mulig å ansvarliggjøre politi-
kerne gjennom valg. En mulighet er at den 
politiske ledelsen i det regionale forvalt-
ningsorganet velges gjennom fylkestings-
valgene. En annen mulighet er å ansette 
ledere, gjerne på åremål, som svarer for 
et politisk valgt styrenivå. Min erfaring er 
imidlertid at det fra styreplass ikke er enkelt 
å komme i inngripen med styringen i denne 
sektoren. Jeg tror derfor at det vil være for-
nuftig å innrette de regionale forvaltnings-
organene med en politisk ledelse, på lik linje 
som i kommunene. 

Avslutning
Debatten omkring organiseringen av spesi-
alisthelsetjenesten er ikke unik for Norge. 
Også i våre naboland er det mange ulike 
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oppfatninger om hva som vil være en best 
mulig organisering. Den særegne løsningen 
vi har valgt i Norge med foretak har vært 
utsatt for massiv kritikk. Jeg tror at kritik-
ken i varierende grad er berettiget. Foretak-
sorganiseringen har mange uheldige effek-
ter, men ikke alle mangler og problemer har 
opphav i at vi har etablert foretak. På den 
annen side kan heller ikke alle framskritt 
vi har oppnådd de senere tiårene tilskrives 
foretaksorganiseringen. Et sideblikk på 
våre naboland avdekker at situasjonen ikke 
er veldig ulik. 

Mål- og resultatstyring har vokst fram 
i de fleste land i de siste tiårene, og denne 
metodikken er i seg selv en grov tilnærming 
til styring av det komplekse oppdraget syke-
husene skal svare for. Foretaksorganisering 
kan bidra til å forsterke uheldige effekter 

av mål- og resultatstyringen. Manglende 
innsyn og manglende mulighet for ansvar-
liggjøring kan bidra til at det utvikles en 
styringselite utenfor politisk kontroll som 
treffer en rekke viktige valg uten at  borgerne 
inkluderes i avgjørelsene gjennom politi-
kere. Et styringssystem som er tilpasset 
virksomhet hvor inntektene kommer fra 
bunn er også uegnet for en tjeneste hvor 
offentlige goder og ytelser skal fordeles, og 
inntektene kommer ved overordnet bevilg-
ning. Det finnes derfor gode argumenter for 
ikke å organisere sykehusene etter mønster 
fra privat sektor. 

Det opplagte alternativet til foretaks-
organisering er forvaltningsorganisering. 
De aller fleste land har valgt en slik modell 
for organisering av tjenestene. Det er altså 
ingen umulighet å finne gode alternativer til 
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dagens organisering. Men det er viktig å ha 
klart for seg hva en ønsker å bøte på eller 
oppnå ved å gjøre større endringer. Etter 
mitt syn bør en ny organisering ta utgangs-
punkt i behovene der tjenestene utformes, i 

møtene mellom sykehusenhetene og pasien-
tene. Bygger vi gode tjenester fra bunn, vil 
trolig også den overordnede styringen falle 
lettere på plass. 
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Det er en stor begivenhet å føde barn, og det gir gode ringvirkninger 
for familien og for hele samfunnet når den nyfødte får en nær og trygg 
start på livet. Ringvirkninger vi aldri kan måle verdien av. I sin nyttårstale 
2019  oppfordret statsminister Erna Solberg til å føde flere barn, uten å  
foreslå endringer som kan legge mer til rette for det. Ikke alle kvinner  
i landet får rett fødselshjelp til rett tid. Det tar tid å føde, noe som ikke 
er forenlig med krav om effektivitet. Ansatte på føden og brukerne har 
nå slått alarm. Ressursene er så få at noe må gjøres. Kvinner er lei av  
å måtte vente på å få komme inn på føden for så å måtte reise tidlig 
hjem. Og når de overføres til kommunen, er barseltilbudet ofte  
mangelfullt. Det er helseforetakene som har ansvaret for å rekruttere 
de fagpersoner de trenger, sier helseministeren. Riksrevisjonen refser  
helseforetakene for å mangle oversikt og planer for rekruttering,  
manglende utdanningsstillinger til jordmødre og lav grunnbemanning. 

Anja Cecilie Solvik daglig leder i Bunadsgeriljaen

Norsk fødselsomsorg 
har mest å tape på 
foretaksmodellen
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Flere tror at løsningen er å samle flere 
 mindre sykehus i store enheter, så kalte 
felles sykehus, som de mener gir et bedre 
faglig tilbud. Noe som har ført til flere ned-
leggelser av mindre fødeavdelinger og lokal-
sykehus. Presset har økt på de gjenværende, 
og flere fødende har fått lengre reisevei. 
Samtidig har grunnbemanningen aldri vært 
lavere. Dette har medført at det har vokst 
fram protestaksjoner og mange nye organi-
sasjoner som ønsker å bedre fødselsomsorg, 
som Din fødsel, 1001 dager, Barselopprøret 
og Bunadsgeriljaen. Sistnevnte har blitt en 
stor folkebevegelse som har påvirket ved-
tak i Stortinget og er en betydelig faktor i 
 debatten. Bunadsgeriljaen krever at ingen 
flere fødeavdelinger i landet legges ned. 

Det blir påstått at det er lettere å rekrut-
tere til store enheter og at det gir den beste 
kvaliteten. Arbeiderpartiet og Høyre mener 
at kvalitet trumfer reisevei – riktignok en 
reisevei med høy grad av beredskap. Da er 
det viktig at avgjørelsen om sentralisering 
er tatt på riktig grunnlag. Denne artikke-
len setter søkelyset på dette, og forsøker å 
svare på: Er det bedre å sende fødende ut 
på en lengre strekning for å komme fram til 
et større faglig tilbud? Hva slags konsekven-
ser får det for de fødende å legge ned flere 
fødeinstitusjoner? 

Synkende fødselstall
Fødselstallet har aldri vært lavere i Norge. 
For at befolkningen skal holde seg konstant, 
kreves det et reproduksjonstall på 2,1. Sist 
vi lå på det nivået var i 1970. I 2020 ble det 
født 52 979 barn i Norge,1 Det er 1500 færre 
barn enn året før, og utgjør et samlet frukt-
barhetstall det året på 1,48. Dette er det 
 laveste fruktbarhetstallet som noen sinne er 
målt her i landet. I 2019 var tallet 1,53. Til 
sammenligning ble det født 8800 flere barn i 
2009; da lå fruktbarhetstallet på 1,98. 

Årsaken er sammensatt. Færre føder 
flere barn, og gjennomsnittsalderen for 
førstegangsmødre og fedre øker. I 2019 var 

den 29,8 år for førstegangsmødre og 32 år 
for far. Tendensen er den samme i alle land 
hvor kvinner og menn er relativt likestilte. 
Men fødselstallet i Norge er trass i nedgan-
gen likevel høyere enn for eksempel i Frank-
rike, noe som kan skyldes at vi har bedre 
permisjons- og velferdsordninger. I vårt 
land har finanskrisen også fått noe av skyl-
den for synkende fødselstall, se SSB 2017: 
Lavere fruktbarhet ved økonomisk usik-
kerhet, som viser at lokal arbeidsledighet 
har fått større negativ betydning for det å få 
første og tredje barn etter 2009.2

Tall fra 2019 viste at 29 prosent av dem 
som ble født i Norge hadde mor født i utlan-
det. Figur 1. viser at tallet på nyfødte synker 
også blant kvinner med utenlandsk opprin-
nelse. Målingen for denne gruppen gjelder 
fra år 2000 til 2020. Det viser at også kvin-
ner med innvandrerbakgrunn føder færre 
barn enn før i Norge. Dette kan tyde på at 
kvinner blir påvirket av hvordan familie-
planleggingen er i det landet de kommer til. 
Det er kvinner med opprinnelse fra Afrika 
som føder flest barn i Norge av innvandrer-
kvinnene. 

Nedgangen i fødselstallet er aller størst 
i Nord-Norge.3 Der falt fødselstallet i 2020 
med 4,9 prosent sammenlignet med året før. 
I Tromsø falt det med 5 prosent og i Bodø 
med 8,6 prosent. Sandnessjøen hadde det 
største fallet med 14,1 prosent. Gjennom 20 
år har fødselstallet falt med 2000 nyfødte. 
Det er også nedgang i resten av landet, men 
ikke i like stor grad som her. 

Vi vet for lite om årsaken til at folk føder 
færre barn, da det ikke har blitt undersøkt 
i tilstrekkelig grad. Det gjør tiltak vanske-
lig. Imidlertid ble det publisert en mindre 
undersøkelse på NRK som viste at kvin-
ner som har født under transport ikke 

1 https://www.ssb.no/befolkning/fodteogdode/statistikk/fodte
2 https://www.ssb.no/befolkning/artiklerogpublikasjoner/lave
refruktbarhetvedokonomiskusikkerhet
3 https://forskning.no/demografintbsvangerskap/fodselstalle
neharaldrivaertlavereinorge/1851005
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ønsker flere barn. Norsk Sykepleierforbund 
avslørte også at disse kvinnene var utelatt 
fra bruker undersøkelser. Det er viktig å 
sørge for gode helsetjenester der folk bor 
samt å ivare  ta de store kvinnearbeidsplas-
sene som sykehus er. Kan sentralisering av 
fødetilbud i distriktene påvirke fødselstallet 
ytterligere negativt? Og har strid om lokal-
sykehus og fødetilbud gjennom mange år 
hatt negativ påvirkning på fødetallet?
 

Liggedøgn og kvalitet
Helseforetakene reduserer antall liggedøgn 
ved sykehusene rent generelt. Også føden-
de skal ligge kortere tid på sykehus etter 
fødselen eller i forbindelse med andre inn-
grep. Bemanningen er redusert. Man skulle 
nesten tro at utrykket «beredskap» er byttet 
ut med «overforbruk.» Og nye sykehus må 
følge de strenge kravene til effektivisering. I 
en intern effektiviseringsplan for sykehuset i 
Nordmøre og Romsdal på Hjelset, fra 2014, 
skal antall liggedøgn på føde/gyn effekti-
viseres fra 3559 til 968 totale liggedøgn på 
SNR. 2703 liggedøgn overføres til pasient-

hotellet. 190 døgn reduseres ved «økt om-
stilling». 

Bare tre senger settes av til barsel, 
og det bygges ingen egen barselavdeling 
Fødekvinner skal i hovedsak overflyttes til 
pasienthotellet seks timer etter fødselen. 
Barselomsorg er ikke et prioritert fag hver-
ken i dag eller i fremtidens sykehus. Det 
er dyrere å drifte en barselavdeling enn et 
pasient hotell, som er en såkalt lavomsorgs-
enhet. Kravet om familierom er også en 
årsak til at antall liggedøgn reduseres. Det 
er plasskrevende og dyrt å bygge flere store 
rom. 

Løsningen med pasienthotell og familie-
rom passer best for friske fødende med 
partner. Men å være frisk barselkvinne er 
ikke synonymt med at hun ikke har behov 
for hjelp. Dette sier Barselopprøret på sin 
nettside, en organisasjon som etablerte 
seg som følge av at barseltilbudet er lite 
prioritert ved fødeavdelingene. De skriver 
om bemanningsproblemer som går ut over 
mor, barn og helsepersonell. Dette  bekrefter 
jordmødre og barselpleiere ved de store kli-
nikkene. En mulig løsning, mener de, er å 

Figur 1. 
Samlet fruktbarhetstall (SFT) kvinner 1970–2020.
Kilde: Fødte, Statistisk sentralbyrå
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endre finansieringssystemet da barselpleie i 
dag ikke gir inntekter. Det er også tanke-
vekkende at de reduserte liggedøgnene ved 
sykehusene i stor grad overføres til kommu-
nene, hvor tilbudet til ferske mødre generelt 
er mangelfullt. 

Jordmor
Den første utdanningen som ble tilbudt kvin-
ner i Norge etter folkeskolen var jordmor-
utdanningen i Christiania, etablert i 1818. 
I dag kreves det en toårig master utdanning 
som bygger på bachelor i sykepleie. Jord-
morfaget defineres som «kunnskaps basert 
og empatisk omsorg for den  gravide, 
 nyfødte og deres familie gjennom proses-
sen av  familieplanlegging, svangerskap, 
fødsel, barsel og de første ukene av livet». 
Jord mødre arbeider på fødeavdelinger og i 
beredskap (helseforetaket). I kommunene 
utfører de svangerskapskontroll, følger opp 
fødende og gir prevensjonsveiledning. Å 
satse på utdannelse av jordmødre er grunn-
steinen i all fødselsomsorg. 

Nye sykehus har en tendens til å ha høy-
ere belegg enn den planlagte kapasiteten. 
Dette gjelder også fødeavdelingene.  Byggene 
blir for dyre, og da bygges de regelrett for 
små. Dette fører til at de ansatte har min-
dre plass og må jobbe raskere. Dette er også 
årsaken til at det skjer transportfødsler også 
i de store byene, da kvinner i fødsel blir bedt 
om å vente hjemme lengst mulig på grunn 
av høyt press ved klinikkene. 

Et annet eksempel er når helsefore takene 
velger å slå sammen fødeavdelinger. Flere 
jordmødre, spesielt ved de store klinikkene, 
har i årevis informert om hvor sårbare de 
er med den lave grunnbemanningen. En 
undersøkelse gjort av Den norske jord-
morforening viste at halvparten av deres 
medlemmer vurderer å slutte i jobben på 
grunn av høyt arbeidspress. En jordmor 
fra St. Olavs hospital i Trondheim beskri-
ver det sånn: «Her koker det. Vi har kjørt 
med overbelegg i lang tid, og nå ventes en 

stor økning i antall fødende til sommeren. 
I ferien ser det ut til at både Nordmøre og 
Helgeland sender fødende hit. Jordmødrene 
på fødeseksjonen har satt ned foten. Turnu-
sen er ikke godkjent. Folk har snakket om å 
skifte beite».

Hver sommer er det kaos rundt turnusen 
på fødeinstitusjonene på grunn av stengte 
fødeavdelinger og problemer med å få tak i 
nok vikarer fra Sverige og Danmark. Disse 
landene har nå gitt bedre betingelser til sine 
folk for å holde på dem. Sommeren 2021 
kan derfor by på problemer for fødende 
i landet vårt. Ofte avspises de fødendes 
bekymringer med kompenserende tiltak 
som følgetjeneste og hotellovernatting eller 
plass på pasienthotellet. 

Kravet om god fødselsomsorg skal være 
det samme over hele landet. Det er ingen 
tvil om at kvaliteten er bedre inne på en 
velutstyrt fødeavdeling enn i en ambulanse. 
Dette er en god begrunnelse for å beholde 
de enhetene vi har. Flere jordmødre og økt 
grunnbemanning gir bedre kvalitet ved alle 
fødetilbud.

Rekruttering
Er det lettere å rekruttere til større enheter? 
Det er lett å regne seg fram til at det blir 
som regel blir færre ansatte per fødende når 
flere enheter slås sammen. Nå som føde-
avdelingen i Kristiansund er stengt og drif-
ten skjer fra Molde, er det fremdeles bare to 
jordmødre på vakt om natten selv om antal-
let fødende er nesten doblet. Da begge avde-
lingene var operative, var det to jordmødre 
på vakt på hvert sted. En fødeavdeling blir 
ikke automatisk bedre av å være større. 

Det er generelt mangel på gynekologer 
her i landet, i hvert fall inne på fødeavde-
lingene. Antallet vikarer fra utlandet er 
høyt. Vi bør utdanne flere gynekologer, 
men de bør også få bedre betingelser for å 
hindre flukt til det private næringsliv. For 
eksempel bedre vaktordninger som er mer 
forenlig med familiesituasjonen. Og bedre 
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JORDMØDRE BEHOLDE MOBILISERE REKRUTTERE
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Fra Riksrevisjonens rapport. Rekruttering av jordmødre til sykehusene. 
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lønn. Det har dessuten vist seg at det er van-
skeligere å rekruttere til nedleggingstruede 
fødeavdelinger. Gynekologer ved avdelinger 
med mindre enn 500 forløsninger i året går 
gjerne i femdelte vakter med hjemmevakt 
som løsning. Dette fungerer så lenge legen 
bor nær sykehuset, kan ringes etter ved 
behov for avlastning og kan ta obligatorisk 
fri den påfølgende mandagen. 

Det er et viktig element at overleger ved 
de mindre fødeavdelingene har hatt praksis 
ved de store, nettopp for å sørge for kvalitet. 
Fødeveilederen er tydelig på at ansatte skal 
ha mulighet til faglig påfyll og opptrening 
i løpet av arbeidstiden. Men flere ansatte 
melder om at tiden er for knapp til faglig 
påfyll. Dette er en utfordring ved de fleste 
avdelinger. De mindre fødeavdelinge ne 
kommer best ut på FHIs brukerunder-
søkelser fra 2017 og 2018.4 Her kommer 
spesielt barsel godt ut. «Det er verdt å merke 
seg at kvinner som har født under transport 
eller har fødselstraumer er utelatt fra disse 
spørreundersøkelsene», skrev Dagsavisen 
16.5.2019.5 

Å rekruttere jordmødre er også ut -
fordrende ved mange avdelinger. Halvpar-
ten av fødeavdelingene har lav andel av jord-
mødre over 60 år. Bedre grunnbemanning 
kan bidra til å holde disse kvinnene i jobb 
lenger. Ifølge tabellen er det bare  Namsos 
og Førde som tilbyr fulle stillinger til jord-
mødre. 

Figur 2 viser ganske overraskende at 
Sykehuset Østfold Kalnes har problemer 
med rekruttering av jordmødre. Ett av argu-
mentene for sammenslåing var i sin tid nett-
opp at det ville bli enklere å rekruttere til 
store enheter. Men i praksis er det vanske-
lig å rekruttere til Kalnes. Sykehuset ligger 
utenfor sentrum. Jordmødre har ofte egne 
barn, og det er mer attraktivt å jobbe nær-
mere hjemmet. Kalnes har få stillinger utlyst 
også, men når de har det, er det 80 pro-
sent-stillinger eller mindre. Tabellen viser 
at det da ikke er lett å rekruttere. Tabellen 
viser også at få holder ut til de er 60 år ved 
de store enhetene, bortsett fra på St. Olavs 
hospital, og at det er vanskelig å rekruttere 
til Ahus, Bærum, Stavanger og Flekkefjord. 
Flekkefjord har vært nedleggingstruet. 
Også Bærum var nedleggingstruet i 2010 da 
strukturen i Buskerud skulle vedtas. 

Riksrevisjonen undersøkte grunn-
bemanningen i helseforetakene i en  rapport6 

i 2019 og kom med skarp kritikk: «Det er 
alvorlig at helseforetakene har så store 
bemanningsutfordringer. Sykepleiere, spe-
sialsykepleiere og jordmødre er stillings-
typer som er viktige for å behandle pasi-
enter og gi gode og trygge helsetjenester.» 

Andel over 60 år Stillingsprosent Sykefravær

< 15 % ≤ 90 % < 8,1 % (p 50)

≤ 15 % < 20 % ≤ 80 % < 90 % ≤ 8,1 % < 10,2 %

≤ 20 % < 80 % ≤ 10,2 % (p 75)

Turnover Lett å rekruttere Andel ubesatte stillinger

< 6,8 % (p 50)* 5–7 < 4 %

≤ 6,8 % < 12,7 % 4 ≤ 4 % < 8 %

≤ 12,7 % (p 75) 1–3 ≤ 8 % 

Fargekodeinndeling

* p=persentil

4 https://www.fhi.no/publ/2018/brukereserfaringermed 
fodselsogbarselomsorgeni2017/
5 https://www.dagsavisen.no/nyheter/innenriks/2019/05/16/ 
dramatiskefodslerutelattfranasjonalkartlegging/
6 https://www.riksrevisjonen.no/rapportermappe/no2019
2020/undersokelseavbemanningsutfordringeri 
helseforetakene/
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 Helseforetakene i alle regioner mangler 
 planer for å rekruttere de neste fem årene, 
og rapporten avslører at foretakene hel-
ler ikke har oversikt over hvor behovet er 
størst. Den viser at de har store utfordrin-
ger med å rekruttere og beholde sykepleiere, 
jordmødre og spesialsykepleiere ved alle 
avdelinger. Og at bemanningsutfordringen 
påvirker hvordan ansatte ser på kvaliteten, 
noe som igjen påvirker trivselen. Mer enn 
hver fjerde leder for operasjonssykepleiere 
og jordmødre har mislykkes i å rekruttere i 
løpet av de siste månedene. 

Rapporten viser at mange av jordmø-
dre som takker nei til full stilling begrun-
ner det med høyt arbeidspress i lavere 
stillings prosent. Derfor er løsningen først 
å øke grunnbemanningen betraktelig. Da 
kan man tilby full stilling til dem som vil. 
Vi utdanner stadig flere jordmødre. I 2018 
ble det opprettet to nye klasser, og det ble 
ut  eksaminert 166 mot 134 året før. Helse-
foretaket i Helse Sør-Øst skriver at de 
 mister jordmødre til primærhelsetjenesten 
fordi disse bygger opp sin jordmortjeneste 
med høyere lønn og bedre arbeidstider. 
Helseforetakene har for eksempel ikke 
lønnsbetingelser på plass for jordmødre i 
beredskap. Jordmorforbundet uttalte i 2019 
at bare ti prosent av de uteksaminerte jord-
mødrene fikk tilbud om 100 prosent stilling 
i helseforetakene. Dersom helseforetakene 
skal konkurrere med primærhelsetjenesten, 
bør de tilby jordmødre full stilling og helst 
utdanningsstipend allerede før utdannin-
gen. Slik kan de sikre at jordmødrene for-
plikter seg til å jobbe ved bestemte sykehus. 

Blant ledere oppgir en firedel at det er 
vanskelig å rekruttere uten bruk av utdan-
ningsstillinger. Likevel tilbys det få stillinger 
til sykepleiere som ønsker videre utdanning 
som jordmor. I Kristiansund har det ikke 
vært gitt ett eneste stipend siden 2012, før 
nå. Og generelt på landbasis er bare én av 
ti jordmorutdanninger finansiert via stipend 
fra helseforetakene. Det har ikke vært van-
lig å rekruttere jordmødre på denne måten, 

antakelig fordi søkertallene til utdanningen 
har vært høyt likevel. Nå har Helsefore taket 
Møre og Romsdal lovet til utdannings-
stipend til sykepleiere i fylket som ønsker 
videreutdanning. Kandidatene lønnes under 
utdanning mot at de forplikter seg til et av 
sykehusene. Det er svært synd at dette først 
ble iverksatt etter at den ene fødeavdelingen 
måtte stenge på grunn av bemannings-
problemer. Uten å tilby utdanningsstillin-
ger, ender man opp med nyutdannede fag-
folk som ikke har forpliktelser til et sykehus 
og som sliter seg ut i en deltidsstilling. Da 
er veien kort til primærhelse tjenesten eller 
andre jobber med bedre betingelser. 

Riksrevisjonens rapport viser også at 
jordmødre ved de mindre fødeavdelingene 
blir lenger i jobben. Det samme gjelder 
intensivsykepleiere. Dette tyder på større 
trivsel, og det er ingenting som tyder på at 
det er lettere å rekruttere slike spesialsyke-
pleiere til større enheter. Bortsett fra når 
det gjelder Ullevål, ser vi at mange velger 
 mindre sykehus som Flekkefjord, Volda, 
Notodden, Kongsberg, og Bodø. Det er 
også nærliggende å tro at kvinner i stor grad 
ønsker å vende hjem etter endt utdannelse. 
Derfor må vi beholde de lokale institusjo-
nene. Ullevål utdanner flest, og mange blir 
boende i Oslo. Men vi ser at også mindre 
sykehus som Kongsberg, Notodden, og 
Flekkefjord rekrutterer godt, og de har også 
høy andel av arbeidstakere over 60 år. 

Riksrevisjonens rapport viste tydelig at 
med unntak av Ullevål, var det ikke bevise-
lig lettere å rekruttere jordmødre til større 
avdelinger. Det er ikke sikkert det er  mangel 
på utdannede jordmødre; de har bare tatt 
andre valg. Og vi kan komme et stykke på 
vei ved å hente dem tilbake til fødestuene. 
Det er derfor skremmende at så mange fag-
folk og politikere anvender rekruttering 
som et hovedargument for å bygge store 
sykehus. Det finnes ikke forskning som til-
sier at det utøves bedre kvalitet ved de større 
klinikkene enn ved de små når det gjelder 
tiltenkte oppgaver. Det finnes heller ingen 
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forskning som skulle tilsi at det oftere skjer 
feilbehandling eller uheldige hendelser ved 
mindre sykehus. 

Fødselsomsorgen – tredelt inndeling  
og selektering
Statens helsetilsyn kom i 1996 med anbe-
falinger om felles faglige krav til fødeinsti-
tusjonene.7  Sosial- og helsedepartementet 
hadde i stortingsmeldinger foreslått 
at denne anbefalingen skulle danne 
grunnlaget for den videre utbyggingen av 
fødeinstitusjonene, med tydelige faglige 
krav til nivådifferensiering og krav om 
selektering. Hvem kunne føde hvor, avhen-
gig av tilstand? Inndelingen ble tydeliggjort 
i tre nivåer:

• Klinikk med minimum 1500 fødsler 
(med nyfødtintensiv) 

• Avdeling med minimum 400 fødsler 
(med akutt og gynekolog)

• Fødestue (jordmorstyrt) med minimum 
40 fødsler. 

Sosialkomiteen mente den gangen at disse 
momentene måtte vurderes nøye før føde-
avdelinger eventuelt ble lagt ned eller erstat-
tet med en fødestue. Geografiske forhold, 
tilgangen på fagpersonell og organiseringen 
av akuttberedskapen var viktige premisser 
for organisering av fødetilbudet. I forbin-
delse med behandlingen av St.meld. nr. 24 
(1996–97) ga Sosialkomiteen uttrykk for 
at det i områder med spredt bosetting og 
lange avstander ikke burde være et abso-
lutt krav med minimum 400 fødsler for å 
opprettholde en fødeavdeling.  Tilgang på 
føde hjelp var viktigere. Komiteen ga ut-
trykk for å ha «en følelse av at disse faglige 
rigorøse betingelsene er utformet av fagper-
sonale i sentrale strøk med liten kjennskap 
til hvilke problemer dette kan medføre for 
fremtidige fødende med lang vei og usikre 
transportforhold.»  Komiteen var også 
tydelig på at det ikke var en god løsning å 

erstatte fødeavdelinger med jordmorstyrte 
fødestuer, selv om fødestuer er tryggere enn 
å føde under transport. Fødselstallet synker 
ved fødestuene, på grunn av streng selekte-
ring og kvinnens ønsker om smertestillen-
de. Nå kan friske førstegangsfødende føde 
ved jordmorstyrte enheter, men da er man 
avhengig av relativt kort vei til et sykehus i 
akutt-tilfeller.

Sosial- og helsedepartementet gjorde en 
ny vurdering av fødselsomsorgen i St.meld. 
nr.  438 (1999–2000) Om akuttmedisinsk 
beredskap. Det overordnede målet var at 
folk skal ha tilgang på nødvendige helse-
tjenester uansett hvor i landet de bor, og 
innenfor en akseptabel og forutsigbar tids-
ramme. Dette er en viktig forutsetning for 
å opprettholde en desentralisert bosetning, 
og nødvendig for befolkningens trygghet. 
Det heter i meldingen: «Det overordnede 
målet for fødselsomsorgen må være at det 
fremdeles skal kunne tilbys et desentralisert 
fødetilbud i Norge, og at det skal holde god 
faglig standard».

Et trygt fødetilbud: Fødeveilederen 
I 2010 foreslo regjeringen å legge om 
fødsels omsorgen i Norge. Bakgrunnen for 
dette var stortingsmeldingen En gledelig be-
givenhet fra 2009. Meldingen etterlyste krav 
til organisering, kompetanse og oppfølging 
ved landets fødeinstitusjoner. Resultatet 
av dette var veilederen Et trygt fødetilbud. 
Kvalitetskrav til fødselsomsorgen (Helse-
direktoratet 2010).9 

Denne veilederen skal sees i sammen-
heng med planer som er utarbeidet av 
regionale helseforetak. Samlet skal dette 

7 Nilsen, S.T., Daltveit, A.K., & Irgens, L.M. (2001). Fødeinst
itusjoner og fødsler i Norge i 1990årene. Tidsskrift for Den 
norske legeforening. https://tidsskriftet.no/2001/11/kronikk/
fodeinstitusjonerogfodslerinorgei1990arene
8 https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/st
meldnr4319992000/id193493/?ch=1
9 https://www.helsedirektoratet.no/veiledere/
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sikre at lokale fødetilbud har utstyr og 
kapasitet nok i  forhold til fødselstall, og 
at det samsvarer med utviklingen av akut-
tilbud ved lokalsykehusene. Ifølge vei-
lederen skal planene «sikre de fødende i 
regionen et desentralisert differensiert og 
forutsigbart fødetilbud. Hensynet til antall 
fødende i opptaksområdet, til geografi, 
kommunikasjonsmuligheter, struktur for 
lokale jordmortjenester og følgetjenester 
vektlegges» (1, s. 4).

Et grunnleggende prinsipp i norsk helse-
tjeneste er at kravene til pasientsikkerhet 
skal være det samme over hele landet. Og 
at tilgang på helsetjenester skal være like-
verdige. Som følge av større krav til føde-
stuer som regelmessig opplæring, tilgang på 
barne lege, CTG- utstyr, førte det til at noen 
fødestuer ble nedlagt. Uten kvalifisert utstyr 
ble seleksjonsreglene så strenge at få kunne 
føde der. 

Bemanningen ved fødeavdelingene må 
være tilstrekkelig for å kunne etterkomme 
den faglige anbefalingen om tilstede værende 
av jordmor i aktiv fase av fødselen. Det bør 
være mulig å tilkalle jordmor i bakvakt der 
jordmor er alene. Bemanningen for leger og 
jordmødre må være slik at det er tid til fag-
lig fordypning, kvalitetsarbeid i avdelingen 
og opplæring av kolleger. Fast ansatte 
 spesialister utgjør hoveddelen av beman-
ningen ved fødeavdelingene. Ved vikarbruk 
bør det benyttes faste vikarer, men helst bør 
vikarstafetter unngås. 

Kvalitet er et gjennomgående tema i helse-
sektoren. Indikatorer er en måte å måle kva-
litet på. Det foreligger kvalitetssikret statis-
tikk som er offentlig tilgjengelig i Medisinsk 
fødselsregister om hvordan alle sykehus 
skårer på hver enkelt indikator. Fødeveile-
deren innleder med at «svangerskaps- og 
fødselsomsorgen i Norge holder svært høy 
kvalitet i internasjonal sammenheng. Det er 
likevel flere forhold som taler for at denne 

delen av helsetjenesten kan forbedres (Et 
trygt fødetilbud 2010).

Veilederen tar også for seg hvilke kva-
litetsindikatorer som gjelder på fødeinsti-
tusjonene. Helsedirektoratet har ansvaret 
for å utvikle, formidle og vedlikeholde de 
nasjonale indikatorene. Disse ble senest 
oppdatert i 2020 (kilder: Det sentrale folke-
register og Medisinsk fødselsregister).
 
Dagens indikatorer er:
• Dødelighet i nyfødtperioden (27 dager)
• Tilstand på nyfødt (etter 5 min.)
• Fødsler uten inngrep
• Fødselsrifter (grad 3 og 4)
• Keisersnitt (flere inndelinger)
• Dødfødte barn
• Igangsetting (induksjon)
• Riestimulering
• Selvbestemt abort

NRK meldte 11. mai 202010 at dødelighet 
i nyfødtperioden går ned over hele landet, 
bortsett fra i Møre og Romsdal. I fjor døde 
66 nyfødte i forbindelse med fødsel ved 
 norske sykehus. Til sammenligning døde 
740 barn i 1967. Det er flere grunner til at 
dette har sunket. Man kan ikke bare peke 
på at de mindre institusjonene er borte. 

Revidert fødeveileder
Den reviderte veilederen tar opp et viktig 
tema: Kompetansen må økes i takt med 
endring av fødepopulasjonen. Økt alder, 
fedme, sykdommer og flere fødende med 
utenlands opprinnelse øker forekomsten 
av svangerskap og fødsler med høy 
risiko. Disse blir i dag selektert videre til 
fødeklinikker eller styrkede fødeavdelinger. 
Men dette antallet øker. På bakgrunn av 
dette fikk Helsedirektoratet i oppgave 
fra Helse- og omsorgsdepartementet 
å undersøke hva dette vil bety for 
bemanning og finansieringssystem. Målet 
for gjennomgangen var å sikre kvalitet og 
pasientsikkerhet i fødselsomsorgen. Videre 

10 https://www.nrk.no/mr/flerenyfodtedodeimoreogroms
dalennirestenavlandet1.15490208
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skulle det vurderes om det er behov for 
endringer i seleksjonskriteriene for fødsler, 
og om dagens finansiering av fødsels  - 
om sorgen er treffsikker med hensyn til kom-
pleksitet og kostnadsnivå. 

Resultatet av dette er rapporten Endringer 
i fødepopulasjon og konsekvenser for 
bemanning og finansieringssystem.11 Rap-
porten konkluderer med at det er behov for 
økt kompetanse i form av flere ressurser og 
økt bemanning ved fødeinstitusjonene, især 
klinikkene. Selv om det har vært nedgang i 
antall fødsler, har det i samme periode blitt 
flere fødende i såkalt risikogruppen. Blant 
de tiltakene som foreslås er nasjonale norm-
tall for bemanning (økt grunnbemanning) 
ved fødeinstitusjonene som ivaretar krav til 
kvalitet og kompetanse i fødselsomsorgen, 
og langsiktige regionale planer for å rekrut-
tere, beholde og utdanne helsepersonell til 
fødeinstitusjonene. Det ble også oppfor-
dret til at regionale helseforetak burde ta 
en gjennomgang av seleksjonskriteriene for 
fødsler og sørge for gjennomføring av nasjo-
nale føringer for følgetjeneste og beredskap, 
og sikre at fødende kvinner får trygghet 
og kvalitet i helsetilbudet. Den reviderte 
versjonen tok ikke opp at eldre fødende 
med høyere BMI i fremtiden antagelig er en 
«normal» utvikling og at man bør ta høyde 
for at disse er friske, så sant de ikke har høyt 
blodtrykk eller andre sykdomstegn. Derfor 
kan de være en for rask slutning å trekke at 
flere må inn og føde ved de store enhetene i 
fremtiden. 

I rapporten står det videre: «Det er fra 
flere steder rapportert om utfordringer med 
å rekruttere tilstrekkelig antall jordmødre 
og leger til fødeinstitusjonene. I tillegg er 
det utfordringer med organiseringen og til-
strekkelig kvalifisert helsepersonell til følge-
tjenesten.» Det sies ingenting om utfordrin-
gene med å ta ut sårt tiltrengt kvalifisert 
personell fra fødestuene for å sende dem ut 
på veien i beredskap. Antakelig mener de 
at ved økt grunnbemanning og flere jord-
mødre i kommunen, samt godt samarbeid, 

kan alle kommuner i fremtiden tilby en 
forsvarlig følgetjeneste. Men slik det er nå 
behøves jordmødrene inne på fødestua, og 
stat og foretak bør heller jobbe for å skaffe 
flere samt holde dem der.

Helseministeren har brukt vissheten om 
at kvinner blir både eldre og tykkere fram-
over som et argument for å bygge større 
sykehus. Han mener at de fleste må føde på 
en større klinikk nå og i fremtiden, derfor 
samler han fagkompetansen. Dette avvises 
av begge jordmorforeningene som nå sam-
arbeider om et skriv om fysiologisk fødsel. 
Kanskje er det omvendt – for å unngå at 
eldre og overvektige kvinner får kompli-
kasjoner, er det viktig med nærhet til føde-
stedene. Det er når hjelpen er nær og kjent 
at fødehormonene jobber best. Jordmor-
foreningene mener at lang reisevei stresser 
mer enn gevinsten de får ved å komme til 
en større enhet. Dessuten er mange kvinner 
friske selv med høy alder og høy BMI. 

Rapporten kritiserer også finansier-
ingssystemet. Det stilles spørsmål ved om 
dagens finansiering av fødeinstitusjonene 
i tilstrekkelig grad er tilpasset endringene 
i føde populasjonen. Rammefinansieringen 
må økes. Modellen for kostnadsberegnin-
ger bør justeres. ISF (innsatsstyrt finansier-
ing) må gi et mer riktig bilde av komplek-
sitet og ressursbruk for ulike typer fødsler 
og behandlingsforløp. Og tiltak som kan 
forebygge komplikasjoner må fanges opp 
i modellen. Helsedirektoratet bør utrede 
videre muligheten for å finansiere fødsels-
omsorgen som et helhetlig forløp. De regi-
onale helseforetakene bør iverksette nasjo-
nale føringer for følgetjeneste og beredskap 
og sikre fødende kvinner trygghet og kvali-
tet i helsetilbudet. 

11  https://www.helsedirektoratet.no/rapporter/endringi 
fodepopulasjonogkonsekvenserforbemanningog 
finansieringssystem/Rapport%20om%20fødepopulasjonen.
pdf/_/attachment/inline/3435df20ea134d9f99edf711d6ff
bef0:51f3f1f4a94cd0893d94f09f3c7663d150ae61b0/ 
Rapport%20om%20fødepopulasjonen.pdf
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Figur 3. 
45 norske fødestuer, fødeavdelinger og fødeklinikker 2020.

INSTITUSJON ANTALL INNDELING FORETAK/REGION

UNN Narvik 219 Fødeavdeling Helse Nord

Finnmarkssykehuset Kirkenes 188 Fødeavdeling Helse Nord

Fødestua i Alta 75 Fødestue Helse Nord

Finnmarkssykehuset Hammerfest 351 Fødeavdeling Helse Nord

Helgelandssykehuset Mo i Rana 246 Fødeavdeling Helse Nord

Helgelandssykehuset Sandnessjøen 267 Fødeavdeling Helse Nord

Brønnøysund 22 Fødestue Helse Nord

UNN Harstad 285 Fødeavdeling Helse Nord

Nordlandssykehuset Bodø 945 Fødeklinikk Helse Nord

Fødestua Sonjatun UNN 24 Fødestue Helse Nord

Nordlandssykehuset Lofoten/Gravdal 60 Fødestue Helse Nord

UNN Tromsø 1208 Fødeklinikk Helse Nord

Finnsnes fødestue UNN MidtTroms 54 Fødestue Helse Nord

Nordlandssykehuset Vesterålen 315 Fødeavdeling Helse Nord

Kristiansund sykehus 315 Fødeavdeling Helse Midt

Ålesunds Sykehus 1210 Fødeavdeling Helse Midt

Molde sykehus 398 Fødeavdeling Helse Midt

Volda sykehus 479 Fødeavdeling Helse Midt

St. Olavs hospital 3521 Fødeklinikk Helse Midt

Sykehuset Namsos 307 Fødeavdeling Helse Midt

Sykehuset Levanger 827 Fødeavdeling Helse Midt

Haukeland universitetssykehus 4476 Fødeklinikk Helse Vest

Stavanger universitetssykehus 4130 Fødeklinikk Helse Vest

Haugesund sjukehus 1203 Fødeavdeling Helse Vest

Voss sykehus 414 Fødeavdeling Helse Vest

Stord sykehus 423 Fødeavdeling Helse Vest

Førde sentralsykehus 822 Fødeavdeling Helse Vest

Sykehuset Østfold Kalnes 2709 Fødeklinikk Helse SørØst

Akershus universitetssykehus 4524 Fødeklinikk Helse SørØst

Oslo universitetssykehus Rikshospitalet 2304 Fødeklinikk Helse SørØst

Oslo Universitetssykehus Ullevål 6727 Fødeklinikk Helse SørØst
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Arbeidsgruppen har kommet fram til 
følgende anbefalinger: Nok kvalifisert per-
sonell tilgjengelig for den behandlingen den 
gravide trenger. Konkrete kompetansekrav 
til bemanning. Nasjonal norm for grunn-
bemanning som ivaretar Helsedirektoratets 
kvalitetskrav. Helseforetakene bør ha en 
langsiktig plan for å rekruttere, beholde og 
utdanne helsepersonell i fødeinstitusjonene 
slik at behovet for god kvalitet i fødsels-
omsorgen blir dekket. Men rapporten sier 
ingenting om hva konsekvensene for helse-
foretakenes øverste leder, det vil si helse-
ministeren, bør være når disse planene ikke 
utarbeides eller følges. 

Arbeidsgruppen ønsket også en grundig 
gjennomgang av seleksjonskriteriene, og at 
det stilles krav til oppdatert kompetanse, 
spesielt med tanke på at det er endringer i 
fødepopulasjonen ved at stadig eldre kvin-
ner føder barn. Ingen av kriteriene fra 
Helse direktoratet sier noe om mors psy-
kiske og fysiske helsetilstand etter en fødsel 

bortsett fra rifter. Blødninger, som er en del 
av kriteriene i FHI, er i Helsedirektoratets 
oversikt tatt ut. 

Seleksjonskriterier: Pasienter med  
følgende risikofaktorer skal føde på 
kvinneklinikk: 
• Diabetes mellitus (insulinkrevende) – 

sukkersyke
• Preeklampsi (alvorlig) – svangerskaps-

forgiftning 
• Foster med påvist utviklingsavvik (med 

behov for intervensjon kort tid etter 
fødsel) 

• Vekstretardasjon – alvorlig lite barn
• Flerlinger/vaginale tvillingfødsler 
• Vaginale setefødsler
• Immunisering med betydning for barnet 
• Alvorlig hjerte-/kar-/lunge-/nyre- eller 

alvorlige revmatiske sykdommer 
• Tidligere født barn med alvorlig 

GBS-infeksjon 
• Rusmiddelbruk under svangerskap 

INSTITUSJON ANTALL INNDELING FORETAK/REGION

UNN Narvik 219 Fødeavdeling Helse Nord

Finnmarkssykehuset Kirkenes 188 Fødeavdeling Helse Nord

Fødestua i Alta 75 Fødestue Helse Nord

Finnmarkssykehuset Hammerfest 351 Fødeavdeling Helse Nord

Helgelandssykehuset Mo i Rana 246 Fødeavdeling Helse Nord

Helgelandssykehuset Sandnessjøen 267 Fødeavdeling Helse Nord

Brønnøysund 22 Fødestue Helse Nord

UNN Harstad 285 Fødeavdeling Helse Nord

Nordlandssykehuset Bodø 945 Fødeklinikk Helse Nord

Fødestua Sonjatun UNN 24 Fødestue Helse Nord

Nordlandssykehuset Lofoten/Gravdal 60 Fødestue Helse Nord

UNN Tromsø 1208 Fødeklinikk Helse Nord

Finnsnes fødestue UNN MidtTroms 54 Fødestue Helse Nord

Nordlandssykehuset Vesterålen 315 Fødeavdeling Helse Nord

Kristiansund sykehus 315 Fødeavdeling Helse Midt

Ålesunds Sykehus 1210 Fødeavdeling Helse Midt

Molde sykehus 398 Fødeavdeling Helse Midt

Volda sykehus 479 Fødeavdeling Helse Midt

St. Olavs hospital 3521 Fødeklinikk Helse Midt

Sykehuset Namsos 307 Fødeavdeling Helse Midt

Sykehuset Levanger 827 Fødeavdeling Helse Midt

Haukeland universitetssykehus 4476 Fødeklinikk Helse Vest

Stavanger universitetssykehus 4130 Fødeklinikk Helse Vest

Haugesund sjukehus 1203 Fødeavdeling Helse Vest

Voss sykehus 414 Fødeavdeling Helse Vest

Stord sykehus 423 Fødeavdeling Helse Vest

Førde sentralsykehus 822 Fødeavdeling Helse Vest

Sykehuset Østfold Kalnes 2709 Fødeklinikk Helse SørØst

Akershus universitetssykehus 4524 Fødeklinikk Helse SørØst

Oslo universitetssykehus Rikshospitalet 2304 Fødeklinikk Helse SørØst

Oslo Universitetssykehus Ullevål 6727 Fødeklinikk Helse SørØst

INSTITUSJON ANTALL INNDELING FORETAK/REGION

Ringerike sykehus 698 Fødeavdeling Helse SørØst

Sykehuset Innlandet Elverum 839 Fødeavdeling Helse SørØst

Sykehuset Innlandet Gjøvik 474 Fødeavdeling Helse SørØst

Sykehuset Innlandet Lillehammer 1148 Fødeklinikk Helse SørØst

Sykehuset Innlandet Kongsvinger 495 Fødeavdeling Helse SørØst

Sykehuset Innlandet Tynset 48 Fødestue Helse SørØst

Sørlandet sykehus Kristiansand 1728 Fødeklinikk Helse SørØst

Sørlandet sykehus Arendal 851 Fødeavdeling Helse SørØst

Kongsberg sykehus 345 Fødeavdeling Helse SørØst

Sørlandet sykehus Flekkefjord 350 Fødeavdeling Helse SørØst

Sykehuset Telemark 1484 Fødeavdeling Helse SørØst

Vestfold sykehus Tønsberg 1822 Kvinneklinikk Helse SørØst

Bærum sykehus 1555 Fødeavdeling Helse SørØst

Drammen sykehus 1700 Fødeklinikk Helse SørØst
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• Gravide under LAR-behandling
• Hiv 
• Trombofili med stor risiko for trombose 

eller tilstander med blødningsrisiko – 
blodpropp

• Overvekt (BMI > 35) – flergangs-
fødende med tidligere normale fødsler 
kan vurderes for fødsel på fødeavdeling

Disse kvinnene selekteres til kvinneklinik-
kene, de største fødeinstitusjonene med til-
gang til spesialkompetanse i fødselshjelp. 
Disse kvinneklinikkene bør ha tilgang til 
nyfødtmedisin og indremedisin.

Sentraliseringen
Fra 1930 til 1970 økte antall fødeinstitusjo-
ner i Norge fra 11 til nærmere 200. Å  flytte 
de fødende inn på institusjon reduserte 
 dødeligheten for både mor og barn. Men 
siden toppen i 1970 har antall fødeinstitu-
sjoner bare gått nedover. I år 2000 eksister-
te det 57 fødetilbud, og allerede da snakket 
man om at det var for få. I dag er tallet nede 
i 45.

15 fødeavdelinger har et samlet fødsels-
tall under 500 barn i året. 10 fødeavdelinger 
har omtrent samme antall fødsler i året som 
Molde og Kristiansund, eller lavere. I 1996 
ble fødeavdelingene ved Lofoten, Tynset og 
Rjukan omgjort til fødestuer. Lofoten og 
Tynset eksisterer i dag med 50–60 fødende 
i året. Rjukan ble lagt ned sammen med 
flere andre avdelinger som Orkdal, Lær-
dal og Nordfjord i 2012. Fødeavdelingen i 
Mosjøen ble samme år omgjort til fødestue, 
men måtte gi tapt i 2016. Nordfjord sjukehus 
og Lærdal har godkjente barselavdelinger 
uten fødeavdeling. Nedlagte avdelinger som 
Orkdal, Lærdal, Rjukan og Odda tilbyr 
svangerskapskontroller og følgetjeneste, og 
noen tilbyr også barselopphold.

Noen nedleggelser av fødeinstitusjoner 
var nok nødvendige for å sikre et bedre til-
bud. Men utviklingen nådde et metnings-
punkt for over tretti år siden. Det er en 
direkte konsekvens av økonomiske rammer 
og krav om effektivisering og modernisering 
av helsetjenester. Dersom helseforetakene 
får fritt spillerom til å gjennomføre planene 
om en ny sykehusstruktur, vil enda flere 
avdelinger legges ned innen kort tid. Før 
vedtaket om Nasjonal helse og sykehusplan 
var årsaken til nedleggelser av fødeinstitu-
sjoner ikke statlige direktiver, men heller 
fylkeskommunens økonomiske rammer 
som har ført til rasjonalisering og sentrali-
sering av de små enhetene.

Etter innføring av foretaksmodellen har 
alle regionale foretak via Nasjonal helse og 
sykehusplan fått mandat til å gjøre store 
endringer i forbindelse med vedtatte planer 
om ny sykehusstruktur. Fra 2023 til 2025 
er det meningen at sykehusstrukturen skal 
endres med nytt sykehus i Hammerfest i 
Finnmark, Romsdal – SNR, Moelv – Inn-
landet, Sandnessjøen – Helgeland, Dram-
men og Gaustad Aker i Oslo. 

For å finansiere store fellessykehus må 
noen av pengene hentes fra eksisterende til-
bud, og det er mye penger å spare på å legge 
ned en fødeavdeling. Helseforetaket Møre 
og Romsdal uttalte at de ville spare 50 milli-
oner i året på å slå sammen fødeavdelingene 
i Molde og Kristiansund.

I 1985 vedtok Østfold fylket å legge 
ned fødeavdelingene i Askim, Halden, 
Moss og Sarpsborg. Alle fødende skulle 
da  samles i Fredrikstad. Politiske vedtak 
lokalt førte til lokalisering av fellessyke-
huset til Sarpsborg. Driften i Fredrikstad 
ble flyttet da Sykehuset Kalnes ble bygget 
og åpnet i 2015. Finnmarksykehusene har 
bygget nytt sykehus i Kirkenes. 6. desember 
201912 meldte NRK om nesten 1000 mang-
ler siden åpningen i 2018. Nye Hammer-
fest sykehus har planlagt ferdigstillelse 
i 2025 med ny fødeavdeling. I desember 
2019 åpnet  Klinikk Alta en institusjon uten 

12  https://www.nrk.no/tromsogfinnmark/naer1000feilpa 
kirkenessykehussomapneti2018_advarerandre 
helseforetakmotsammetabber1.14808670



 63

 akutt funksjoner. Her tilbys kun fødestue. 
Argumentet for å ikke gi akuttfunksjoner 
til Alta er at det ikke er nok fødsler for å ha 
to fødeavdelinger – en i Hammerfest og en i 
Alta. Befolkningsgrunnlaget er størst i Alta, 
og denne byen ligger mer i sentrum av syke-
husenes nedslagsfelt med lange avstander. 

Innlandet er også et område som skal 
gjennom store endringer. Her er ikke 
 prosessen klar ennå. Helse Sør-Øst vedtok 
28. mai 2021 sin innstilling om å bygge et 
fylkessykehus på Moelv og beholde Lille-
hammer som et akuttsykehus. Dette fører 
til at Gjøvik og Elverum føde- og akutt-
avdelinger legges ned. Både fagmiljøet og 
politikere i dette området hevder at det vil 
bli lettere å rekruttere til en større enhet, 
mens ansatte på sykehuset i Gjøvik – som 
har vært stemplet som nedlagt i lengre tid 
– har sluttet på grunn av sitasjonen. De 
gjenværende opplever at det er tøft å stå i 
trusler om nedlegging i så mange år, og at 
det er dette som er grunnen til manglende 
rekruttering – i likhet med tilbakemelding 
fra andre sykehus/avdelinger som er nedleg-
gingstruet. 

FHI publiserte i 201813 en brukerunder-
søkelse om fødsels- og barselomsorg som 
viste at norske kvinner er mest fornøyd 
med fødselsomsorgen ved de mindre føde-
avdelingene. 90 prosent sier de har tillit til 
kompetansen ved de mindre avdelingene. 
Og mest fornøyd var kvinnene ved de min-
dre fødeavdelingene med barsel. Avdelingene 
ved de store klinikkene fikk lav skår.

Følgetjeneste 
Tidligere var følgetjenesten kommunens 
ansvar, som en del av beredskapen. Nå har 
helseforetakene overtatt dette ansvaret. Det 
ble fastslått at ordningen skulle ha en døgn-
kontinuerlig vaktberedskap, og at alle med 
reisevei på 90 minutter eller mer skulle ha 
rett på følge av jordmor til fødeinstitusjon. 
14. august 2019 avdekket VG14 at 77 av 422 
kommuner (18 %) mangler denne følge-

tjenesten. Situasjonen er fremdeles verst nord 
i landet. Kvinner i Finnmark har lengst vei 
til nærmeste fødeavdeling. Her mangler 10 
av 19 kommuner følgetjeneste. I Nordland 
fylke mangler 16 kommuner følge tjeneste. 
I 2019 manglet det følge tjeneste i mer enn 
10 kommuner i Trøndelag. Det samme i 
Møre og Romsdal. Men her er situasjonen 
endret ved at jordmødrene fra den midlerti-
dig stengte fødeavdelingen i Kristiansund er 
omrokert til tjeneste i beredskap og dekker 
nå kommunene på ytre Nordmøre. 

Mye har også endret seg etter kommune-
sammenslåingene. Helseforetakene bereg-
ner ikke følgetjeneste ut fra kvinnenes 
bosted, men ut fra nærmeste kommunehus. 
Mange kvinner har av den grunn blitt skjø-
vet vekk fra krav om følgetjeneste. I tidli-
gere Halsa kommune blir nå følgetjenesten 
flyttet til Kyrksæterøra. Et stort område 
mister sin beredskap fra det som i dag lig-
ger på Vågland i Heim. Ifølge VG har antall 
kommuner med reisetid på over to timer til 
nærmeste fødeinstitusjon økt fra 5 prosent 
i 2012 til 18 prosent i 2019. Ifølge veilede-
ren Et trygt fødetilbud – kvalitetskrav til 
fødselsomsorgen skal det legges til grunn et 
behov for en døgnkontinuerlig vaktbered-
skap og følgetjeneste der det er halvannen 
times reisevei til fødestedet. Men grensen 
er veiledende, og burde blitt beregnet ut fra 
faktisk bosettingsmønster, ikke kommu-
nesenterets beliggenhet. Det ville økt sik-
kerheten betraktelig. Ved transportfødsel 
i ambulanse er ikke ambulansepersonellet 
kvalifiserte fødselshjelpere, og de melder at 
de ofte føler seg utrygge i møte med fødende 
kvinner. 

Følgesjordmødre varsler om utfordrende 
arbeidsforhold i en ambulanse i bevegelse, 
hvor kvinnen er stroppet fast og det mangler 

13  https://www.ssb.no/omssb/omoss/vaarvirksomhet/ 
planerogmeldinger/_attachment/380383?_ts=1695c55ba60
14  https://www.vg.no/nyheter/innenriks/i/y3GwER/kvinneri 
helenorgeharkravpaafoelgeavjordmortilsykehus 
ordningensvikter 
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smertestillende og mulighet for overvåk-
ning av barnet. Det finnes per i dag ingen 
forskning som sier noe om at jordmor i bil 
øker sikkerheten for de fødende. Kvinner 
utrykker at de føler seg tryggere med jord-
mor i bil. Og dersom det skjer en fødsel, er 
en jordmor bedre rustet, selv i bil, enn for 
eksempel en ambulansearbeider.

I 2020 besøkte Bunadsgeriljaen bered-
skapen ved Orkland sykehus, da den anta-
kelig legges ned fra høsten 2021. De kunne 
fortelle at 120 barn er født på veien til St. 
Olavs hospital siden 2011. Halvparten av 
disse av mødre som ikke hadde krav på føl-
getjeneste, da de bor mindre enn 90 minut-
ter unna.

Risiko ved lang reisevei
I  en svensk populasjonsbasert studie av 
 gynekolog Anne Ortqvist og overlege Olof 
Stephansson undersøkte de sammenhengen 
mellom reisetid fra hjemmet til fødeinstitu-
sjon og risikoen for å føde uplanlagt uten-
for institusjon, samt eventuelle risiko for 
barnet. 365 604 forløsninger var inkludert i 
undersøkelsen, og de fant ut at fødende med 
reisetid på 31–60 minutter hadde dobbelt så 
høy risiko for å føde utenfor  institusjon som 
dem som bodde 0–30  minutter fra føde-
stedet.15 

Gynekolog Hilde Marie Engjom under-
søkte 640 000 fødsler i perioden 1999–2009 
i avhandlingen Obsteric in Norway – The 
role of institution availability and place of 
delivery for maternal and perinatal out-
comes.16 Engjom og teamet brukte folke-
registrert adresse og fant ut at dersom en 

kvinne har mer enn 60 minutters reisevei til 
føden, femdobles risikoen for å føde under-
veis. Er reiseveien to timer, er risikoen sju 
ganger så høy. Antall transportfødsler økte 
noe fra 1999 til 2009. Men det tallet har 
vært stabilt etter 2010, og har holdt seg jevnt 
høyt de siste tjue årene på omtrent 350–400 
fødsler ufrivillig utenfor institusjon. 

Engjom og kollegene undersøkte også 
risikoen for komplikasjoner som blødning, 
infeksjon, blodpropp og eklampsi. Det var 
en sammenheng mellom reisevei og kom-
plikasjoner. De sammenlignet dette med 
kvalitetssikrede tall fra norsk fødselsregis-
ter, og fant ut at førstegangsfødende med 
lang reise vei hadde høyere risiko for slike 
komplikasjoner. Undersøkelsen viste også 
at barn født ufrivillig utenfor institusjon 
hadde en tredoblet risiko for å dø i løpet av 
det første døgnet. Dette er i utgangspunk-
tet en lav risiko. Men tallet ble høyt sam-
menlignet med institusjonsfødsel. Denne 
forskningen avdekket også at registreringen 
av data i fødselsregisteret er mangelfull. 

Helseminister Bent Høie har uttalt at 
antall transportfødsler eller barn som blir 
født utenfor institusjon går ned, og at de job-
ber videre med å hindre at dette øker igjen. 
Et kompenserende tiltak er innleggelse på 
forhånd på pasientsykehus eller hotell i nær-
heten av fødeinstitusjonen. Da Kristiansund 
ble vedtatt nedlagt i mars 2019, presenterte 
daværende direktør for helseforetaket dette 
som et kompenserende tiltak, noe som fikk 
det til å koke blant kvinnene på øyene uten-
for Kristiansand. Det er ikke mange som 
kan legge seg inn på sykehus uker før fødse-
len for å vente. Fagfolk har dessuten uttrykt 
bekymring for manglende overvåkning av 
mor og barn mens de ligger på hotellet. 

7. juni 2021 slapp FHI resultatet av en 
egen utredning gjort på oppdrag fra Helse-
direktoratet. Utredningen er en systematisk 
oversikt over ni utenlandske undersøkelser – 
Betydningen av lang reisevei til fødeinstitu-
sjon og følgetjeneste for gravide/fødende.17 
I oppsummeringen står det: «Det er usikkert 

15  https://lakartidningen.se/klinikochvetenskap1/nya
ron/2021/06/okadrestidtillforlossningenokaderiskenatt 
fodautanforsjukhus/
16  https://www.ajog.org/article/S00029378(17)304994/pdf
17  https://www.fhi.no/globalassets/dokumenterfiler/ 
rapporter/2021/betydningenavlangreiseveitilfodeinst
itusjonogfolgetjenesteforgravidefodenderapport2021.
pdf?fbclid=IwAR16m6W8kwo061WzjREUZYK8QsU5pJeo
8QdwybTlOywlipRIvthjVoX7y0
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hvilken betydning reisetid over 60 minutter 
har for forekomst av komplikasjoner hos 
gravide/fødende og foster eller nyfødte, sam-
menlignet med reisetid under 60 minutter. 
Det finnes ikke nok pålitelig forskning som 
kan svare sikkert på problemstillingen. Det 
er behov for mer forskning og da med mer 
standardiserte målemetoder. Det mang ler 
også forskning om effekter av følgetjeneste 
sammenliknet med ingen følgetjeneste, for 
alle relevante utfall.» 

Hilde Marie Engjoms forskning og 
observasjonsstudier er ikke inkludert i denne 
utredningen. FHI skrev at den hadde lav tro-
verdighet, uten videre forklaring. Utrednin-
gen sier også at det mangler data og forskning 
på flere viktige felt, som å undersøke betyd-
ningen av følgetjenesten. I to av studiene til 
FHI ble det funnet en økt risiko for å føde 
uplanlagt utenfor institusjon med en reisevei 
på over 15 minutter eller med en reisevei på 
over to mil. Ingen andre studier konkluderer 
med at det er risikofritt med lang reisevei. 
Det virker mangelfullt, da ingen av studiene 
har undersøkt reisevei på over 60 minutter. 
Og i Norge gjelder det mange fødende. FHI 
inkluderte heller ikke studien til Ortquist og 
Stephansson som også fant forhøyet risiko 
med reisevei på én time. 

Transportfødsler
Antall transportfødsler har vært svakt syn-
kende de siste par årene. Om dette skyldes 

feilregistrering eller tidlig innleggelse på 
 pasienthotell, vet vi ikke. Det finnes ikke 
tall som indikerer sammenhenger. Fra 2003, 
da 441 barn ble født ikke-planlagt utenfor 
institusjon, har antallet slike fødsler blitt 
 redusert til 294 i 2019. Andelen slike  fødsler 
per 1000 fødsler har i samme tid blitt 
redusert fra 7,7 til 5,3. 

Samlet tall for ufrivillig fødsel utenfor 
institusjon i 2020 var 338. I 1999 var det 
157 transportfødsler, i 2019 var det 147, og 
i 2016 hele 199. Medisinsk fødselsregister 
(MFR) har foretatt en grundig gjennom-
gang av datamaterialet for alle fødsler som 
har vært meldt til å skje «Annet og ukjent 
sted» i 2016 og 2017. Gjennomgangen viste 
at en del av fødslene egentlig hadde foregått 
under transport. 

Årsaken til feilrapporteringen var 
en teknisk feil i fødejournalsystemene 
som brukes til å melde fødsler til MFR. 
Dataene har derfor blitt korrigert tilbake 
til 2006, da de første fødeinstitusjonene 
startet med elektronisk melding (kilde: 
Helsedirektoratet, oppdatert 4.6.2020 – 
Medisinsk fødselsregister).

Konklusjon
Endringer i fødepopulasjonen krever ikke 
bare flere ressurser, men også endret hold-
ning til hvordan vi kan forbedre norsk 
fødselsomsorg. Når helseministeren sier at 
fødende kvinner i fremtiden blir både eldre 

Årstall Transport Ufrivillig hjemme Frivillig hjemme Annet sted Sum (ufrivillig)

2015 170 139 169 44 522 (353)

2016 199 176 169 48 592 (423)

2017 172 152 126 23 473 (347)

2018 173 154 103 31 461 (358)

2019 147 120 98 26 391 (293)

Figur 4. 
Antall fødsler utenfor fødeinstitusjon, 2015–2019.
Kilde: FHI
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og tykkere, og bør føde på klinikk, mener 
mange at han tar feil. I fremtiden vil det bli 
mer normalt å være både eldre og overvek-
tig ved fødsel uten at det nødvendigvis be-
tyr at man er syk. Ved å styrke de mindre 
fødeavdelingene kunne disse kvinnene ha 
godt av å føde nært. Håpet er at i fremtiden 
vil det bli en fødselspolitikk som fremmer 
fødsel og kvinnehelse generelt, på kvinners 
premisser. Det tar tid å føde, og det er ikke 
forenlig med kravet om effektivitet. Kanskje 
vil fremtiden by på mer åpenhet rundt vik-
tigheten av at nærhet og trygghet gir god 
innvirkning på fødselsforløpet, og at den 
kompetansen er like viktig som  strenge ret-
ningslinjer.

Kravet om økt kompetanse har fått 
fødsels politikken på avveie. Enkelte medi-
sinske områder som hjernekirurgi, hjerte 
og spesielle sykdommer, må sentraliseres. 
Også ved store fødeklinikker samles fag-
miljøet om kvinner som trenger det ved fød-
sel. Kvinner med kreft og andre sykdommer 
føder også barn, og da er det godt at store 
klinikker kan tilby spesialkompetanse. 
Det er også her gynekologer henter mye 
erfaring fra, før de søker jobb ved mindre 
avdelinger. Men det er slett ikke nødvendig 
å sentralisere all fødekompetansen for kva-
litetens skyld. For de fleste kvinner er det 
best å føde naturlig og nært. Ved å styrke de 
mindre fødeavdelingene vil det være mulig 
for flere å føde her, ikke bare de helt friske. 
God selektering vil ivareta sikkerheten til de 
fødende også i fremtiden. Men denne selek-
teringen bør ikke være for streng. Da slår 
vi beina under det som er ryggraden i norsk 
fødselsomsorg: Riktig hjelp til rett tid. Det 

er viktig å ikke sykeliggjøre alle gravide. 
Det skaper unødig frykt. Det er heller ikke 
riktig å gi kvinnen selv «skylda» for at de 
mindre enhetene må legges ned for å samle 
ressursene.

Når helseministeren øker antall jord-
mødre i kommunen og ikke på fødestua, 
skapes det et underlig konkurransefor-
hold. Ved å heller satse på jordmødrene 
inne på fødestuene ved å øke antall 
ansatte på gulvet, og styrke tilbudet med 
gode vaktordninger, vil det frigjøre en del 
fødende fra de høyt pressede klinikkene. 
Så lenge fødeavdelingene styrkes og ikke 
trues med nedleggelser, er det opplagt at 
rekrut teringen vil bedres og kvaliteten vil 
øke. Hver sommer slås det alarm om pre-
kær jordmormangel. Men løsningen er ikke 
nødvendigvis å utdanne flere. Undersøkel-
ser viser at få av jordmødrene får tilbud 
om fulle stillinger etter utdannelsen. De 
fleste trenger full stilling, og dermed søker 
de seg over til andre jobber i for eksempel 
kommunen. Uten stipend er ingen forpliktet 
til tjeneste ved sykehusene. Her kan fore-
takene gjøre en innsats for å få jordmødrene 
tilbake. Men foretaket vil ikke satse på 
dem, og da er vi like langt. Helseministeren 
besvarer kritikken med at Norge er verdens 
beste land å føde i. Vi mener imidlertid at 
vi er på feil kurs og at kvinnene må lide for 
det. Vi har ropt varsku lenge. 

Da jeg tok på meg bunaden i Kristian-
sund for to år siden, var det lett å tenne et 
helt folk. Mange hadde fått nok. Etter to år 
kjemper vi fremdeles for at alle skal få et 
likeverdig fødetilbud uansett hvor de bor i 
landet. Mange fødende får ikke nok hjelp 
til riktig tid. Og altfor mange får ikke den 
oppfølgingen de har krav på og behov for 
på barsel, og senere i kommunen. Norge 
topper statistikken på antall kvinner med 
svanger skapsdepresjon. Vi er på topp hva 
gjelder bruken av igangsatte fødsler, og vi 
mangler fullstendig oppfølging av dem som 
opplever traumatisk fødsler. 

Nei, Norge er ikke verdens beste land 

Så lenge fødeavdelingene 
 styrkes og ikke trues med  
nedleggelser, er det opplagt  
at rekrutteringen vil bedres  
og kvaliteten vil øke.
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å føde i. Både Nederland og Australia har 
bedre tilbud enn det vi har. WHO mener 
at Norge har for få fødeenheter i forhold 
til geografi. Vi må slutte å legge ned føde-
avdelinger, og la være med å bygge nye store 
enheter som sluker mindre lokalsykehus. 
Dersom vi vil at det skal fødes flere barn i 
fremtiden, må det legges bedre til rette for 
det. Fødselsomsorg og helsetjenester bør 

ikke være styrt bare av økonomi. Kvinner og 
barn bør få hjelp nært der de bor. Det kan 
ikke være fødeavdeling på hvert «nes», men 
vi må ha en godt utviklet jordmortjeneste i 
kommunene og nok folk inne på fødestuene 
slik at vi møter kjente folk med god tid når 
vi skal føde våre barn. Tilknytning, nær-
het og trygge omgivelser. Det er fremtidens 
fødsels omsorg.
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Lov om helseforetak ble hasteinnført i 2001. Dette førte til en dreining 
av fokus fra pasient til økonomi og fra omsorg til effektivitet. 20 år  
senere er fruktene av dette dårlig funderte sammenslåinger, nye sykehus 
uten nok sengekapasitet, gamle og syke som sendes hjem om natten, 
og dødsfall som kunne vært unngått. Frustrerte og overarbeidede  
sykepleiere og leger blir desillusjonert og slutter. Koronapandemien  
avdekket en alvorlig mangel på beredskap. Milliardene ruller til  
konsulenter og toppledelse, men helsevesenet er ikke blitt billigere.  
I artikkelen drøfter vi hovedtrekk ved denne bekymringsfulle  
utviklingen, og gir noen riss til alternative løsninger. 

ARTIKKELEN ER 
FAGFELLEVURDERT

Professor Sven Erik Gisvold 
akuttmedisin og anestesi, St. Olav/NTNU

Professor Oluf Dimitri Røe 
kreftkirurgi mage-tarm, sykehuset i Levanger/NTNU

Professor Torgeir Bruun Wyller 
geriatri, OUS/Universitetet i Oslo

Er vi på vei mot et
SENGELØST, HJERTE-
LØST og TODELT  
HELSEVESEN?



 69

I 2001 ble den såkalte foretaksreformen – lov 
om helseforetak – innført i spesialisthelse-
tjenesten. Dette skjedde i regi av Arbeider-
partiet, mens Tore Tønne var helseminister, 
Jens Stoltenberg statsminister og Jonas Gahr 
Støre stabssjef for Jens Stoltenberg. Det var 
en meget hurtig prosess uten særlig forutgå-
ende offentlig diskusjon. Hovedpoenget var 
åpenbart at man skulle oppnå bedre kost-
nadskontroll og effektivitet og ikke minst 
bedre kontroll på offentlig ansatte. Det var en 
slags politisk enighet om at vi hadde nådd en 
grense for hva vi kunne bruke på helse. 

Etableringen av sykehusene som helse-
foretak innebar i realiteten at en bedrifts-
økonomisk målsetting trumfet helsepolitikk 
og faglige hensyn. Det framgår av helsefore-
takslovens § 43 at regnskapslovens bestem-
melser gjelder for foretak. Foretakene skulle 
lønne seg økonomisk, slik loven krever. 
Man forlot regnskapssystemer med infor-
masjon om hvordan offentlige bevilgninger 
faktisk blir brukt. Det ble etablert profesjo-
nelle  styrer, og den økonomiske grunnlinjen 
framstod mer og mer som alle aktiviteters 
hovedmål. Det var åpenbart også en hensikt 
at fagfolk ved sykehusene skulle ha mindre 
innflytelse på viktige avgjørelser og priori-
teringer. Under planleggingen av det nye St. 
Olavs Hospital i Trondheim ble det sågar 
sagt i fylkestinget at «nå skal doktormak-
ten brytes». Riktignok ble det også sagt at 
«pasienten skulle være i sent rum» – nær-
mest for å avvæpne skeptikerne i utgangs-
punktet. Hvem kunne være imot et pasient-
fokusert sykehus?

Foretaksmodellen er inspirert av New 
 Public Management-filosofien (NPM). 
Hoved poenget er å styre en offentlig tje-
neste som en privat bedrift med målstyring, 
kontroll og rapportering, der økonomien er 
hovedtema. Det ble hurtig klart at adminis-
trative og økonomiske hensyn ble domine-
rende. Den mest alvorlige konsekvensen er at 
fagfolkene nesten umerkelig blir påvirket av 
det økonomiske/administrative språket som 
brukes. Litt for mange av oss begynner å 

glemme hva som er vår hovedoppgave, nem-
lig å lindre og helbrede. 

Den tyske forfatteren og filosofen Victor 
Klemperer uttalte på 1930-tallet omtrent 
som følger: «Språket og valg av ord kan være 
som små doser arsenikk. I starten merker du 
lite, men sakte men sikkert setter giftvirk-
ningen inn» (tankene går uvegerlig også til 
Donald Trump). Språk påvirker holdninger 
som igjen påvirker våre handlinger. 

Viltvoksende byråkrati
Det er etablert et byråkrati hvor antallet 
høyt lønnede administratorer har eksplo-
dert (Jamtveit, Jacobsen & Wyller, 2018). 
Bare i Helse Midt-Norges administrasjon 
på Stjørdal er det ansatt cirka 120 personer, 
hvorav mange er direktører. I 2005 bruk-
te man der 98 millioner kroner, i 2019 255 
millioner, en  økning på 250 prosent. Totalt 
brukte helseforetakenes administrasjoner 
i 2019 1,6 milliarder kroner, hvorav svim-
lende 892 millioner bare i Helse Sør-Øst 
(Statistisk sentralbyrå, 2019a). Er dette god 
bruk av helsevesenets penger?

Utgiftene til de administrative proses-
sene har økt ikke bare i form av direkte 
lønnskostnader til administrasjonen, men 
også ved at det genereres stadig flere admi-
nistrative oppgaver som helsepersonellet må 
utføre.  Dette stjeler tid og oppmerksomhet 
fra det som skulle være deres primæroppga-
ver, og er en administrativ kostnad som ikke 
blir målt. De profesjonelle styrene, både 
regionalt og ved de enkelte sykehusene, er 
i stor grad unndratt demokratisk kontroll. 
Sammen med helseforetakenes administra-
tive ledelse har de fått betydelig makt over 
utviklingen og driften av  sykehusene, men 
kan ikke stilles til ansvar overfor folket ved 
valg. Rune Slagstad har beskrevet hvorledes 
den mest betydnings fulle helsepolitikken 
drives av en anonym byråkratmakt som 
styrer politikerne (Slagstad, 2017). Godt 
betalte konsulentfirmaer er også tungt inne. 
Vi bør i større grad holde oss med politikere 
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som forstår at deres oppgave er å forvalte 
folkets meninger og behov, som ikke lar seg 
styre av byråkratmakten, og som ikke behø-
ver å betale andre for å finne ut hva de skal 
mene om framtidas helsepolitikk.

Omstillingsprosessene er kjennetegnet 
av samtidig delegering av innflytelse opp-
over og ansvar nedover. De som er nær-
mest  pasientene er kommet fjernere fra der 
beslutningene tas, men blir stående med 
ansvaret for at pasientene likevel skal få den 
behandling, omsorg og pleie som de både 
moralsk og juridisk har krav på (Wyller et 
al, 2013). 

I 2010 kom samhandlingsreformen, 
også den presentert av en arbeiderparti-
regjering. Navnet er vakkert. Men reali-
teten er ikke samhandling, men ganske 
brutal over føring av ansvar fra helsefore-
tak til kommuner. Det er nødvendig for 
å kunne redusere antallet syke hussenger i 
Norge ytterligere, slik vi beskriver i neste 
avsnitt. En nødvendig premiss for denne 
ansvarsoverføringen er dogmet om at eldre 
pasienter blir unødvendig innlagt og blir 
liggende unødvendig lenge på sykehus, slik 
at behandlingen uten skadevirkning  skulle 
 kunne overføres til et lavere omsorgs nivå. 
Denne antakelsen er gang på gang blitt til-
bakevist. Syke eldre har spesielt stor nytte 
av sykehusets utstyr og kompetanse, fordi 
de har sammensatte og komplekse helse-
problemer med vage og utypiske symptomer 
som det er krevende å finne ut av (Wyller, 
2010). Men byråkratmakten er dessverre 
korrek sjonsresistent (Steen, 2017). Davæ-
rende helse minister Bjarne Håkon Hansen 
ga uttrykk for at det i framtida skulle bli 
vanskeligere å komme inn på sykehus, og 

hvis man først var kommet inn, skulle man 
hurtigst mulig ut. Han har dessverre fått 
mer rett enn vi fryktet. Kommunene blir 
hardere og hard ere presset av sykehusene, 
og nye sengetallsreduksjoner – for eksem-
pel i det plan lagte nye Oslo universitetssy-
kehus – forsvares med at man skal ha «mer 
effektiv samhandling». Dette er et skjønn-
malende uttrykk for å  skyve mer  arbeid og 
større utgifter over på kommunene. 

Fastlegeordningen er i ferd med å bryte 
sammen mange steder, og vi har fått et øko-
nomisk ping pong-spill som primært ram-
mer pasientene. Når de er registrert «ferdig-
behandlet», må kommunen betale dagmulkt 
til sykehuset. Derfor tar kommunene pasi-
entene fort hjem når sykehuset krever det, 
men resultatet er ofte at pasientene kommer 
på et for lavt omsorgsnivå og blir reinnlagt. 
For sykehuset er dette paradoksalt nok en 
økonomisk «gevinst»: kort liggetid gir flere 
 registrerte behandlinger og mer i «kassa». 
Den store taperen er pasienten.

Redusert kapasitet er en fare  
for pasientsikkerheten
Vi hadde i 1980 cirka 22 000 somatiske 
syke hussenger i Norge. Dette er i dag, med 
1,3 millioner flere innbyggere, redusert til 
10 827 (Statistisk sentralbyrå, 2019b). I 1980 
betjente én somatisk sykehusseng ca. 180 
innbyggere. I dag må 490 dele på én seng. 
Vi har i dag to somatiske sykehussenger 
pr. 1000 innbyggere. Det er sammen med 
 Sverige lavest i Europa. 

Det har vært mange gode grunner til 
å  redusere sengetallet. Nye arbeidsmeto-
der, mer dagkirurgi, raskere mobilisering, 
 kortere ligge tid og standardiserte pasient-
forløp er noen stikkord. Vi som nå reiser 
vår kritiske røst blir ofte beskyldt for bare 
å be om mer penger og å skulle løse fram-
tidas problemer med gårsdagens metoder. 
De medisinske  miljøene har de siste par 
tiårene gjort svært mye for å bedre både 
effektivitet og kvalitet: Vi har  etablert 

Fastlegeordningen er i ferd med  
å bryte sammen mange steder, 
og vi har fått et økonomisk ping- 
pong-spill som primært rammer
pasientene.



 71

 preoperative  poliklinikker slik at plan-
legging, informasjon og medisinsk for-
beredelse gjøres uten innleggelse, pasien-
ten møter operasjons dagen, og  moderne 
smerte behandling og rask mobilisering 
muliggjør mye raskere hjemsendelse enn 
tidligere. Et økende antall kirurgiske inn-
grep utføres som dagkirurgi, med  nark ose, 
kirur gi og hjem sendelse  samme dag. Pasi-
enter med lårhalsbrudd får nå ofte stilt 
diagnosen i ambulansen, går rett til rønt-
gen og kirurgi, og blir raskt mobilisert. 
Pasienter med mistenkt slag diagnostiseres 
ofte før de kommer til sykehus, går rett til 
CT, hvoretter de går til en  moderne slag-
avdeling, blir behandlet og mobilisert. 
Den kanskje største gruppen utgjøres av 
dem med brystsmerter og  mistenkt hjerte-
infarkt.  Disse diagnostiseres ofte hos 
primær legen  eller i ambulansen, og livred-
dende behandling kan igangsettes meget 
raskt. Når de kommer til hjerteavdelingen 
kan mange få sine blodårer blokket opp 
 eller «stentet», store skader på hjertemus-
kelen unngås og pasientene kan komme 
hurtig ut av sykehuset. 

Men til tross for alt dette – utviklingen 
har gått altfor langt. Vi har nå en alvorlig 
 mangel på kapasitet ved norske sykehus 
(Gisvold, 2017; Grimsgaard, 2017; Gisvold, 
2020a) Den gjennomsnittlige liggetiden i 
Norge er nå 4,2 dager, også dette blant de 
laveste i  Europa (Helsedirektoratet, 2020). 
Det er liten tvil om at vi har passert knekk-
punktet for hva som er forsvarlig, det som 
omtales som «The  Safety Tipping Point in 
Hospitals». Et omfattende forskningspro-
sjekt fra Tyskland viser at risikoen for alvor-
lige komplikasjoner og død øker hvis det 
gjennomsnittlige belegget er over ca. 90 pro-
sent (Kuntz, 2014). Et prosjekt fra NTNU 
viser det samme; er det for travelt, øker 
mortaliteten. Da har man for lite å gå på 
når noe uventet skjer og belastningen øker 
(Nilsen et al, 2017). Det går for fort i svin-
gene. Ved mange norske sykehus, og især de 
store (og «robuste») som Ahus, Kalnes (Øst-

fold), Drammen, Haukeland og St. Olav, er 
beleggsprosenten regelmessig omkring 100. 
Den uunngåelige konsekvensen er et økende 
antall uverdige og for tidlige utskrivninger 
av syke pasienter, alvorlige komplikasjoner, 
og strykninger av operasjoner. Her er noen 
få eksempler som har vært omtalt i dags-
pressen (Gisvold, 2017):

En 46 år gammel trebarnsmor var inn-
lagt på St. Olavs hospital med sterke og 
morfinkrevende ryggsmerter. Hun skulle 
opereres for dette, men måtte vente noen 
dager og ble sendt hjem med morfinprepa-
rater i ventetiden fordi det ikke var plass på 
sykehuset. Hun døde hjemme på grunn av 
feildosering av morfin.

En ettåring med luftveisproblemer ble 
forsøkt innlagt ved Ullevål sykehus. Forel-
drene fortalte at ungen var veldig dårlig, men 
ble sendt hjem. Dette gjentok seg to ganger. 
Etter tredje gangs hjemsendelse døde barnet 
hjemme.

En tvillinggravid var innlagt på føde-
avdelingen ved St. Olavs hospital. Fødselen 
ble forsøkt igangsatt med medikamenter, 
men det ble ikke noen «fart» i fødselen. 
Hun ble derfor sendt hjem igjen fordi det 
var fullt på avdelingen. Da hun kom tilbake 
neste dag var den ene tvillingen død. 

På Haukeland sykehus døde Daniel i 
mottagelsen etter å ha ventet lenge alene på 
et rom. Det var ikke tilstrekkelig kapasitet 
til å ta hånd om ham i tide, til tross for at 
problemene hadde vært varslet flere ganger 
av personalet og ledelsen var klar over pro-
blemet.

VG rapporterte i juni 2019 om 1560 pasi-
enter over 70 år som var blitt sendt hjem fra 
sykehuset mellom kl. 22 og 07 (VG, 2019). 
Av disse var over 400 over 90 år. Dette ble 
neppe gjort fordi det var god medisin. Det 
er åpenbart at de fleste hjemsendelsene ble 
gjennomført for «å rydde plass» slik at syke-
huset kunne ta imot pasienter neste dag. 
Det er sannsynlig at manglende kapasitet 
ved sykehusene har vært medvirkende til 
disse  tragediene. Det finnes ikke ett eneste 
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eksempel på at nye sykehus de siste 30-40 
år er bygget med tilstrekkelig kapasitet. 
Den samme feilen gjentas gang på gang. 
Situasjonen i Østfold har fått mye oppmerk-
somhet i det siste. Det erkjennes nå at fag-
folkene som advarte har hatt rett hele tiden, 
og at man nå må legge planer for ut videlser 
(Grimsgaard, 2020a;  Simonsen, 2020).

Når Bent Høie blir konfrontert med at 
kapasitetsreduksjonen har alvorlige konse-
kvenser, svarer han alltid at det ikke trengs 
så mange senger «fordi vi nå arbeider smar-
tere enn før». Han pleier da å nevne dag-
kirurgi, kortere liggetid og standardiserte 
pasientforløp, og avrunder gjerne med at 
pasientene helst ikke vil være på sykehus – 
de vil helst være hjemme. Han synes å lukke 
øynene for det sentrale problemet, at altfor 
mange pasienter som faktisk trenger å være 
på sykehus ikke slipper inn eller blir sendt 
hjem altfor tidlig, med de konsekvensene 
dette får.

Ukritisk teknologioptimisme
Helsetjenesten tar stadig i bruk ny tekno-
logi. Ofte er det svært nyttig. Men tekno-
logien  representerer også ofte en sårbarhet 
i systemet, en kilde til konflikt, og et be-
tydelig utgiftssluk. For eksempel leverer 
det norske IT-selskapet DIPS elektronisk 
pasient journal til tre av de fire regionale 
helseforetakene. En rekke  uhensiktsmessige 
funksjoner i systemet synes i hovedsak å 
være begrunnet av bokholderimessige hen-
syn, men er en hemsko for helsepersonellet. 
Dårlige løsninger blir ikke korrigert, formo-
dentlig fordi selskapet har noe nær et mono-
pol i markedet. I digitaliseringens tidlige 
fase på begynnelsen av 2000-tallet inngikk 
Helse Nord en ulovlig rammeavtale med 
selskapet. I 2015 viste TV2 gjennom om-
fattende oppsøkende journalistikk hvordan 
toppledelsen i Helse Nord helt bevisst og til 
tross for advarsler brøt loven. Riksrevisjo-
nen gransket avtalen, og konkluderte i 2004 
med at hele konsernavtalen var lovstridig 

(Eide & Aaserud, 2015). Men til tross for 
at avtalen ble kraftig kritisert i Stortinget, 
krevde  ingen statsråder eller politikere at 
den ulovlige  konsernavtalen skulle avvikles.

Høsten 2020 dokumenterte Aftenposten 
hvordan Direktoratet for e-helse har hatt 
et svært stort forbruk av private konsulent-
tjenester til prosjektet Akson. Formålet 
med dette prosjektet er høyst aktverdig 
– å skape bedre kommunikasjon mellom 
ulike journal systemer i primærhelsetjenes-
ten. Men en  rekke instanser har påpekt at 
prosjektet gaper for høyt, blir grenseløst 
kostbart, og innebærer en betydelig risiko 
for havari. Og prosjektet innebærer altså 
utstrakt bruk av private  konsulenter som 
har økonomisk  egeninteresse i å anbefale at 
prosjektet kontinueres og at de selv dermed 
blir sikret forlenget oppdrag. I  februar 2021 
ble prosjektet kraftig reorganisert (Torset 
& Ekroll, 2021). Det er grunn til å tro at 
dette skyldtes medieoppmerksomheten og 
ikke forvaltningens selvstendige initiativ. Vi 
kan bare spekulere over hvordan prosjektet 
ellers ville ha endt.

Rasjonaliseringsgevinsten som kan opp-
nås gjennom teknologisk utvikling blir 
regelmessig overvurdert. Nye norske syke-
husbygg, for eksempel Ahus og St. Olavs 
hospital, har selvkjørende traller («roboter») 
som tusler rundt i kjelleren og selv tar heisen 
opp til de forskjellige avdelingene med tek-
stiler, mat og medisiner. Robotene ved St. 
Olavs hospital snakker sågar trønderdialekt 
når de vennlig ber folk flytte seg så de kan 
komme fram. Det er vel og bra – og dess-
uten ganske morsomt å bivåne. Men disse 
sykehusene er også blant dem som har aller 
mest kritisk sengemangel. Faktum er at det 
går ikke særlig fortere å bli frisk nå enn før. 

Fortsatt har mange pasienter stor  nytte 
av å få ligge på sykehuset flere døgn. Det å 
sette seg skikkelig inn i pasientens symp-
tomutvikling og ofte sammensatte helse-
problem, tolke undersøkelsesresultater og 
holde alt dette sammen med medisinsk og 
helse faglig grunnlagskunnskap, tar heller 
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ikke kortere tid enn før til tross for at alle 
sykehus har tal lrike digitale oppslagsverk 
for hånden.  Roboter og iPader kan verken 
erstatte omsorg, diagnostikk eller behand-
ling. Teknologi kan være bra, men ukritisk 
teknologiopti misme er en av drivkreftene 
bak de problemene helse tjenesten har fått å 
slite med.

De eldre vil bli hardt rammet 
Standardiserte pasientforløp betyr at folk 
med en spesiell diagnose, for eksempel ned-
slitte hofter med behov for protese, kommer 
inn i et nøye planlagt forløp – et «samle-
bånd». Slike forløp har de medisinske mil-
jøer etablert for en lang rekke diagnoser, 
operasjoner og behandlinger. Det har repre-
sentert  store logistiske og kvalitetsmessige 
framskritt. Problemet er bare at de stan-
dardiserte pasientforløpene først og fremst 
passer for dem som har én  lidelse i ett organ 
og som for øvrig er rimelig friske. En stadig 
større del av befolkningen, og især de eldre, 
har flere og ofte uklare og sammensatte 
lidel ser, og passer ikke inn i dette systemet. 
De krever lengre tid for å bli skikkelig 
under søkt og diagnostisert, et operativt for-
løp tar lengre tid, og tidlig hjemsendelse er 
ikke optimalt. 

Disse pasientene blir lett taperne i 
systemet, og de er mange (Wyller & Gisvold, 
2018). De blir «upopulære pasienter» som 
lønner seg dårlig. Et økende antall eldre 
 krever omfattende kirurgisk behandling, 
særlig innenfor kreftbehandling og orto-
pedi. De har som  regel reduserte fysiolo-
giske reserver. Å sende hjem slike pasienter 
for tidlig, vil ofte føre til dårligere behand-
lingsresultat, og ender opp med å bli dyrere 
for samfunnet. En svensk riksdekkende 
register studie dokumenterte for eksempel 
at kortere liggetid for pasienter med hofte-
brudd gir økt dødelighet (Nordström, 
Gustafson, Michaëlsson & Nordström, 
2015). «If you think quality is expensive, 
you should try a complication!».

Det er verd å merke seg at  privat -  
klinikkene, som kan mye om logistikk og 
effektivitet, ikke vil ha de eldre og kom-
plekse pasientene. De vet at det vil fordyre og 
forsinke deres virksomhet. De vil bare ha de 
friskeste, som går glatt gjennom systemet. 
Det er videre et faktum at antall enslige 
eldre øker. For eksempel er 47 prosent av 
husholdningene i Oslo en-personhushold-
ninger slik at det ikke  finnes omsorgsperso-
ner i hjemmet. Og en data skjerm kan aldri 
erstatte en omsorgsperson (Oslo-statistik-
ken 2020).

Helsevesenets beredskap  
er på et lavmål 
«Det er ingen ledige senger ved norske syke-
hus. Det ligger pasienter i alle sengene». Det-
te uttalte fagdirektør Svein Lie i Helsedirek-
toratet i NRK TV den 6. mars 2020 (Gisvold, 
2020b) Han har helt rett. Vi har i realiteten 
ingen ekstra senger ved norske sykehus. Da 
pandemien brøt ut, var alle sengene belagt av 
pasienter med andre sykdommer. Alle rede 
våren 2020 ble det avlyst eller utsatt over  
250 000 somatiske undersøkelser og opera-
sjoner og ca. 50 000 psykiatriske konsulta-
sjoner for å frigjøre ressurser til å takle pan-
demien( VG 5.1.2020 og 16.4.2020). Dette er 
også en arv fra  næringslivet. Ingen har len-
ger «lager varer» – les ekstra sengekapasitet. 
«Just in time»-prinsippet råder, også når det 
gjelder medisinsk beredskap. Effektivitet, 
økonomi og logistikk har blitt overordnede 
prinsipper i stedet for pasienters behov og 
behovet for god beredskap hvis det skulle 
komme en regnværsdag. 

Problemet er bare at de standard-
iserte pasientforløpene først og 
fremst passer for dem som har 
én lidelse i ett organ og som for 
øvrig er rimelig friske.
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For fire år siden (15. mai 2017) hadde 
TIME Magazine dette som en hovedsak 
på første side: «We are not prepared for the 
next pandemic». WHO ga i 2019 ut rap-
porten World at risk. Gro Harlem Brundt-
land var med i arbeidet med rapporten, 
som  fokuserte på risikoen for epidemier 
og pandemier. Den påpeker at «the world 
is at acute risk for  devastating regional or 
global disease epidemics or pandemics that 
not only cause loss of life but upend econo-
mics and create  social chaos». Det var der-
for ikke uten grunn at Brundtland i mars 
2020 uttalte at koronapandemien er en vars-
let katastrofe (Lill Sverresdatter Larsens 
blogg 30.6.2020). Spørsmålet ble også reist 
av  World Economic Forum i  Davos bare to 
måneder før pandemien braket løs, uten at 
det syntes å gjøre inntrykk på noen. Lederen 
for konferansen, Børge Brende, har senere 
uttalt at det er en skam at vi ikke var bedre 
forberedt (Brende, 2020). Noe så  enkelt som 
smittevernutstyr var mangelvare lenge, og 
operasjoner og andre sterile prosedyrer ble 
utsatt fordi det skulle spares på munnbind 
og engangsfrakker. Et av få land i Europa 
som synes å ha en rimelig god beredskap 
på de fleste områder er Finland. (Gisvold, 
2020b). Finnene har en brutal historie og 
har kjent på kroppen hva det vil si å opp-
leve nød. De har medisinlagre for ca. seks 
måneder – vi har for noen få uker. Finnene 
har kornlagre for seks måneder – vi har for 
en knapp måned.

I mars 2020 uttalte assisterende helse-
direktør Espen Rostrup Nakstad til Dagens 
Medisin: «Kanskje må vi ha systemer med 

sykehus med mer plass, ikke bygge svære, 
høye tårn, men på en måte ha mer smitte-
vernhensyn inn i måten vi bygger sykehus 
på». Dette er noe å tenke på for dem som 
kjemper for et nytt mammutsykehus på 
Gaustad i stedet for å ta vare på Ullevål 
sykehus hvor tomten også gir rom for fram-
tidige utvidelser (Kåresen, 2020).

Det er også grunn til å spørre hvorfor 
vi har gjort oss så avhengig av India og 
Kina for å produsere livsviktige medisi-
ner og vaksiner. Svaret er antagelig enkelt: 
det er fordi det på kort sikt er det billigste. 
Tiden er overmoden for et utvidet nordisk 
samarbeid på  dette området. Vi har samlet 
sett mer enn nok ekspertise til å gjøre oss 
mindre avhengig av andre på livsviktige 
områder. Det samarbeides på mange plan 
i Norden. Våre felles politiske systemer og 
verdigrunnlag er så viktige og verdifulle at 
vi nå bør ta nye skritt i det nord iske sam-
arbeidet også på det medisinske området. Vi 
må innse at trygghet og beredskap koster. 
Kapasitet er en vesentlig del av en god helse-
messig beredskap. 

Lokalsykehusene er en viktig  
ressurs i framtidas sykehusnorge
Det har vært et framtredende element i 
tanke gangen til både Høyre-dominerte og 
Arbeiderparti-dominerte regjeringer ikke 
bare å redusere kapasiteten, men også å sen-
tralisere virksomheten i store enheter. Tan-
ken er nok at dette skal medføre økt effek-
tivitet og bedre ressursutnyttelse. Dette er i 
tråd med indu striens måte å tenke på:  store 
og «robuste»  enheter er det beste. Mange 
mindre sykehus er dermed kontinuerlig  truet 
med nedleggelser. Denne trusselen har blitt 
forsterket med foretaksmodellen. Det mest 
aktuelle for øyeblikket er Kristiansund syke-
hus. Striden går også for fullt i Innlandet. 
Nå kan det heldigvis se ut som virkelighe-
tens vind er i ferd med å gjøre seg gjelden-
de. Vi ser nå en (utilsiktet?) tendens til at 
den kraftige sengereduksjonen ved de store 

Det samarbeides på mange plan
i Norden. Våre felles politiske 
systemer og verdigrunnlag er så 
viktige og verdifulle at vi nå bør 
ta nye skritt i det nordiske
samarbeidet også på det  
medisinske området.



 8

 sykehusene kan bidra til at  flere mindre syke-
hus får en oppblomstring. Ett  eksempel er 
Voss sykehus. Oppgavefordel ingen mellom 
Haukeland og Voss innebærer at Voss syke-
hus avlaster det store og overfylte sykehuset 
i Bergen og samtidig gjør en viktig jobb for 
sitt lokalsamfunn. Det  samme ser vi i søndre 
del av Trøndelag: Det nye St. Olavs hospi-
tal var for lite, og overfylt fra første dag. En 
rekke spesialoppgaver er overført til Orkdal 
og  Røros sykehus. Blant mye annet utføres 
robot kirurgi innenfor urologi og gyne kologi 
ved Orkdal, og sykehuset er samtidig et av 
landets travleste sentre for laparo skopisk 
galle kirurgi. På Røros utføres det over 2000 
dagkirurgiske inngrep, i tillegg til at syke-
huset har poli klinikker og dialyse. Vi ser 
den samme utviklingen andre steder i lan-
det. Ahus er for lite og har nå gått i allianse 
med Kongsvinger. Drammen overfører virk-
somhet til Kongsberg, og Sykehuset Østfold 
får hjelp av Moss sykehus. Vi vil temmelig 
sikkert se det samme i Møre og Romsdal 
hvor det nye fellessykehuset som er planlagt 
(hvis det overhode blir bygget) vil ha for lav 
kapasitet for å  betjene de to byene Molde 
og Kristian sund. Den beste løsningen både 
økonomisk og  medisinsk vil ganske sikkert 
være at man fortsetter med sykehus i både 
 Molde og Kristiansund, slik det vises i en ny-
lig utarbeidet  rapport  (Jensen, 2020).

Budskapet synes åpenbart. Framtida bør 
være at grupper av sykehus innenfor et geo-
grafisk område samarbeider, gjerne med et 
modersykehus i sentrum (Gisvold, 2019). Vi 
bør sentralisere det vi må og  desentralisere 
det vi kan. På denne måten kan vi bevare 
en god akutt beredskap lokalt samtidig som 
 lokalsykehuset avlaster og gjør en viktig 
jobb for storsamfunnet. Dette forutsetter 
imidlertid en fornuftig funksjonsfordeling, 
noe som til nå har vært vanskelig for fagfolk 
å enes om flere steder, blant annet i Innlan-
det og på Helgeland. Men selv om dette er 
en vanskelig diskusjon, bør ikke løsningen 
være at man bygger nye sykehus «på landet» 
slik det nå foreslås både i Møre og i Innlan-

det. Skal man først definere et hovedsyke-
hus i et område, bør det lokaliseres der det 
bor folk. 

Samlingen av flere sykehus til ett helse-
foretak har vært uheldig, på grunn av for 
lange  ledelseslinjer, for store og uover-
siktlige enheter, og ikke minst fordi det har 
ført til konkurranse og motsetningsforhold 
framfor samarbeid mellom nærliggende 
sykehus. Når ansatte i et sykehus blir gitt 
inntrykk av at de har for dårlige økono-
miske ramme betingelser fordi nabosyke-
huset innenfor det samme helse foretaket 
sløser, er det åpenbart vanskelig å etablere 
et godt samarbeid. Og når små lokalsyke-
hus i år etter år lever med en kronisk trussel 
om å bli «slukt» av den større naboen, skal 
man ikke undres over at det blir vanskelig å 
rekruttere stabilt personale og bygge kvali-
tet. Det er på tide å innse at eksperimentet 
med store helseforetak og tverr gående kli-
nikker har vært mislykket. Hvert sykehus 
må igjen bli en administrativ enhet med en 
ansvarlig stedlig leder – som også er ansvar-
lig for at sykehuset samarbeider nært og 
 tillitsfullt med sine naboer. 

Det er viktig å få fram en felles og kor-
rekt virkelighetsforståelse. Troen på at 
effektivitet, produksjon og kvalitet er bedre 
ved  store enheter, har for lengst slått sprek-
ker. Det har vært gjort mange undersøkel-
ser både her hjemme og internasjonalt for 
å se på kvaliteten av de tjenestene som ytes 
ved små sykehus. Konklusjonen synes klar: 
Det er minst like god kvalitet ved mindre 
lokalsykehus som ved store sykehus (Wyller 
& Røe, 2015). Senest ga direktør Stig Slør-
dahl i Helse Midt-Norge uttrykk for dette 
i et innlegg i Dagens Medisin (Slørdahl, 
2020) på grunnlag av rapporten Pasienters 
erfaringer ved norske sykehus. De mindre 
sykehusene har ofte kvaliteter som det er 
vanskelig å oppnå ved de store. Det hand-
ler om nærhet, korte kommunikasjonslinjer, 
 enklere samarbeidsforhold, mindre byrå-
krati og om fornuftig funksjonsfordeling 
mellom store og små.
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Innsatsstyrt finansiering – en kostbar 
form for kvasikapitalisme
Systemet med innsatsstyrt finansiering (ISF) 
og diagnoserelaterte grupper (DRG) ble i 
sin tid eksportert fra USA til Skandinavia 
med rekordfart, takket være en overivrig 
lobby og uten vesentlig drøfting av hvorvidt 
systemet var egnet for en offentlig helse-
tjeneste  (Byrkjeflot & Torjesen, 2010). Det 
har vist seg å ha en rekke uheldige  effekter. 
 Aktørene betrakter hverandre som kon-
kurrenter i et  marked, og gjør strategis-
ke tilpasninger styrt av en slik idé.  Dette 
hemmer i stedet for å fremme samarbeid 
om god  pasientbehandling, og gjør at øko-
nomiske resonnementer får forrang foran 
en vurdering av hva som tjener pasientene. 
Takstene for ulike inngrep og behandlinger 
styrer hvilke pasienter sykehusene priori-
terer, ut fra lønnsomhetshensyn. Det skjer 
et tap av tillit med derav økt kontrollbehov 
 (Lægreid & Neby, 2016). Videre genereres 
det store mengder uproduktivt arbeid, som 
for eksempel å trene legene i strategisk diag-
nosesetting eller å ansette kodekonsulenter 
hvis arbeid er uten betydning for pasientbe-
handlingen (Wyller, 2020). Overbehandling 
belønnes, fordi sykehusene krediteres for 
all aktivitet, også for  eksempelvis unyttige 
kirurgiske inngrep.

Mot et mer privatisert og todelt  
helsevesen? 
Foretaksreformen synes å framtvinge en økt 
privatisering og et mer todelt sykehusvesen, 
ganske enkelt fordi de offentlige sykehuse-
ne har for liten kapasitet. Problemet øker i 
 styrke. I 2006 hadde under 100 000 nord-
menn privat sykeforsikring, i 2020 var det 
1,1  million.  Altså hver femte person, hvorav 
halvparten er barn (Finans Norge, 2020). 
Dette tyder på at folk er bekymret for at 
det offentlige helse vesenet ikke vil greie å ta 
vare på dem i tilfelle sykdom eller ulykke, en 
markant endring på bare 15–20 år. Ikke en 
god attest for dagens helsevesen.

I Sverige utføres nå en betydelig del 
av  kirurgien ved offentlig finansierte pri-
vate  sykehus. Dette er en utvikling som 
har kommet sakte, men sikkert, uten noen 
reell diskusjon. Professor Gøran Dahlgren 
har skrevet boka: När sjukvården blev en 
marknad.  Effekter och alternativ (Gøran 
Dahlgren, 2018). Her påpeker han «att trots 
att en stabil majoritet i befolkningen vill ha 
en skattefinans ierad vård som drivs utan 
vinst interesse har ett systemskifte skett, 
med en skattefinansierad privat isering av 
vården, och der kommersiell logik har blivit 
överordnad hälsepolitiske beslut och lagar». 
Dette skjedde ved hjelp av et sett nye lover, 
blant annet etableringsfrihet for private 
sykehus og offentlig/privat samarbeid. Slik 
har landstingene og folkevalgte kommet i 
den situasjonen at de ikke lenger har beslut-
ningsmyndighet vedrørende nyetableringer 
av sykehus, til tross for at de finansierer virk-
somheten. Det ligger i kortene at de unge, 
friske og ressurssterke vil klare seg fint, men 
nok en gang vil den økende mengden eldre 
med sammensatte og uklare lidelser bli den 
tapende part. 

Vi trodde aldri at vi skulle komme dit i 
Norge at folk solgte hus eller tok opp mil-
lionlån for å få kjøpe kreftbehandling pri-
vat som er statlig finansiert i våre naboland. 
 Beslutningsforum for Nye Metoder består 
av direktørene i de fire regionale helsefore-
takene. De skal passe på befolkningen, men 
også på pengene. I Danmark er det Medi-
cinrådet med 42 faggrupper som hver består 
av 4–6 av de beste, uhildede spesialistene 
som gir råd om klinisk merverdi av alle 
nye medikamenter – en gruppe for blod-
kreft, en for lungekreft, en for hiv/aids, en 
for inflammatoriske tarmsykdommer osv. 
Dette gjør at systemet har tillit  (Medicin-
rådet, 2021). I Norge er det Statens legemid-
delverk og Folkehelseinstituttet som gjør 
både den medisinske vurderingen  og  kost- 
nytte- vurderingen i en lukket «black box»- 
prosess. Så kommer den endelige avgjørel-
sen fra de fire direktørene. Dette har ført til 
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at Norge er blant de siste i Europa til å inn-
føre effektive medisiner, og utgjør en sterk 
driver for det todelte helsevesenet for alvor-
lig syke pasienter, blant annet med alvorlig 
kreft. Beslutningsforum ble innført i over-
gangen fra Arbeiderparti- til Høyre-regje-
ringen, og trenger en radikal omlegging om 
noen skal stole på framtidige vurderinger og 
priori teringer. 

Lojalitet, mistillit, varsling og  
fryktkultur
Hvem skal vi som helsepersonell være  lojale 
overfor? En skulle tro at svaret var enkelt – 
vi skal primært ta hensyn til og være lojale 
overfor våre pasienter. De  gamle hippokra-
tiske idealene levner  ingen tvil. Men dette 
er dessverre ikke like klart i dag, og har 
blitt merkbart verre  etter foretaksrefor-
mens inntog. Kravet til  lydighet og lojali-
tet mot signaler ovenfra får stadig sterkere 
grep om både unge og eldre helse arbeidere 
og  lokale ledere på de  enkelte  sykehusene. 
Og når  disse signalene i  økende grad hand-
ler om effektivitet, inn tjening, å unngå 
innleggelser og å foreta r aske utskrivnin-
ger, blir livet for helse personellet vanske-
lig. Det er knapt en  offentlig diskusjon 
som handler om pasienters  behov som 
overordnet prinsipp. Det handler nesten 
utelukkende om produksjon og den øko-
nomiske grunnlinjen. Og signalene fra 
oven kommer gjennom et økende antall 
mellom ledere som er lengre fra  gulvet 
enn noen gang. Det er et system som på 
mange måter er gjennom syret av mistillit.  
I stedet for å  delegere tillit til fagfolk på 
 gulvet, avkreves stadig flere kontrollrutiner 
og rapporter kombinert med målbeskrivel-
ser. Bekymringene er sterke innenfor helse, 
skole, politi, forsvar og til og med i kirken. 
Hva med i stedet å gå tilbake til å  delegere 
tillit? Mange politikere har snakket om at 
vi tenger en tillitsreform i det offentlige 
Norge. Er det virkelig politisk vilje til å 
 følge dette opp (Grimsgaard, 2020b)?

Hvorfor blir det ikke et skikkelig opprør 
mot alt dette fra fagfolk? Noe av grunnen er 
ganske sikkert at det hersker en fryktkultur, 
en angst for å si fra om forhold som ikke er 
bra (Lichtwarck, 2017). Det er mange som 
har fått erfare at både yrkesliv og privatliv 
kan ta alvorlig skade av å uttale seg kritisk. 
En av våre øverste ledere ble spurt om hvor-
for han ikke kunne si fra til sine oppdrags-
givere at vi nå hadde nådd en grense for hva 
som er medisinsk forsvarlig. Hans svar var 
at «da kan jeg like godt søke meg en annen 
jobb». Temaet er utdypet av Eli Berg i boka 
Hold munn eller gå! Makt og avmakt i 
Helsevesenet (Berg, 2015).

Førsteamanuensis i jus og ekspert på 
ytringsfrihet, Anine Kierulf, sier klart at 
ansattes ytringsfrihet brukes i altfor liten 
grad, særlig i offentlig sektor. Samtidig sier 
hun  at denne ytringsfriheten må balan-
seres mot lojalitet overfor arbeidsgiver. 
Denne lojalitetsplikten vektlegges etter 
hennes mening for sterkt. Hun hevder at 
offentlig ansatte bør ytre seg mer (Kierulf, 
2019).

Da Helsetjenesteaksjonen ble dannet 
i 2013, var vårt slagord at vi skal ta faget 
tilbake (Wyller et al, 2013). Dette ble for-
søkt latterliggjort blant annet av daværende 
helse minister Jonas Gahr Støre: «Er det 
noen som har tatt faget fra dem?» Årene 
som har gått har vist at nettopp det er til-
fellet. Vi har sett at helsepersonellet vinge-
stekkes, og andre tar mer av makten. Det er 
sentralt i NPM-ideologien at de ansatte må 
kontrolleres i høyere grad. 

Men kanskje er det lys i enden av tun-
nelen? I alle fall har Jonas Gahr Støre nå 
uttalt på kartellkonferansen på Gol: «Å styre 
etter mål har blitt en pervers, detaljert mål-
styring som ikke tjener noen». Nå virker det 
som  Støre har tenkt å vende ryggen til den 
tenkningen han tidligere har vært eksponent 
for. Han  erkjenner at Arbeider partiet har 
gjennomført reformer i statlig sektor med 
litt for mye av en ovenfra-og-ned-holdning 
(Grimsgaard, 2020b).
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Helsetjenestens styringssystem  
– en politisk og helsefaglig fiasko
Utgangspunktet for foretaksreformen var en 
slags politisk enighet (på bakrommet) om at 
vi nå hadde nådd en grense for hvor mye pen-
ger vi som samfunn kunne bruke på helse-
vesenet. Vi måtte ha bedre kostnadskontroll 
og bedre kontroll på helsepersonellet – spe-
sielt legene som betraktes som de viktigste 
kostnads driverne. Men faktum er at dette 
som hovedpremiss for reformen er feil. Hvis 
vi korrigerer for lønns- og prisnivå og holder 
langtidspleie utenfor, ligger Norge på euro-
peisk gjennomsnitt, under 10 prosent av 
BNP i utgifter på helse (Jensen, dette nr.). Til 
sammenligning bruker USA cirka 17 prosent 
med et svært  privatisert system som med de 
fleste målestokker er meget dårlig for store 
folkegrupper. 

Det er videre et faktum at de samlede 
 utgiftene til helse har fortsatt å stige sterkt. 
Utgiftene er på ingen måte under bedre kon-
troll enn før. 

Veien videre
Norge har fremdeles i hovedsak et godt 
helsevesen. Men vi ser flere bekymrings-
fulle utviklingstrekk, og mener en snarlig 
kurs endring kreves om ikke den norske 
offent lige helsetjenesten som «velferds-
statens juvel» skal få ubotelig skade. Men 
problemene er komplekse og sammenvevde, 
og det er urea listisk å tro at det skal finnes 
én «kvikkfiks» som skulle kunne løse alle 
problemer. Det må gjøres flere endringer 
parallelt, og kursen må justeres fortløpende 
etter som vi høster  erfaringer fra de første 
til takene. For nærmere drøfting, se også 
 Haukelien & Wyller (2017). Vi foreslår 
 følgende tiltak som en nødvendig start:

• Helseforetakene erstattes med en 
forvaltn ingsbasert administrasjons-
modell.

• Sykehusenes økonomi styres etter 
samme modell som andre offentlige 
virksom heter, der investeringer skilles 
fra drift.

• Hvert enkelt sykehus (én geografisk 
loka l isasjon) blir igjen gjort til admi-
nistrativ enhet med stedlig toppleder. 
Enheter som består av flere sykehus og 
tverrgående klinikker avvikles.

• Sykehus i samme område må 
 samarbeide, behandling som  utføres 
like godt ved små enheter forblir 
 desentralisert, mens behandling som 
har  dokumentert bedre resultat i store 
 enheter sentraliseres.

• Lokalsykehusene sikres forutsigbare 
driftsvilkår, uavhengig av økonomien til 
nabosykehusene.

• Systemet med innsatsstyrt finansiering 
avvikles og erstattes av rammefinan-
siering.

• Det tas et nasjonalt initiativ for en 
moderat økning av antall sykehus-
senger sammenliknet med dagens 
nivå.  Ytterligere reduksjon i sengetallet 
 aksepteres ikke.

• Systemet for kommunal betalings-
plikt for «ferdigbehandlede» pasienter 
avvikes, og erstattes med ordninger der 
sykehus og kommune forpliktes til  
i fellesskap å finne gode løsnin-
ger for trygge overføringer mellom 
behandlings nivåene.

• Systemet Nye Metoder avløses av en 
 modell som i Danmark, som gir rask 
innføring av nye medisiner i Norge og 
stopper den økende todelingen mellom 
dem som kan og dem som ikke kan 
betale for effektiv, ny behandling.
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Hva er det beste 
utbyggings
alternativet 
for sykehusene  
i Oslo?

Lars Nestaas rådgiver i Pensjonistforbundet

Oslo universitetssykehus HF (OUS) og Helse Sør-Øst RHF  
(HSØ) planlegger en storstilt endring av sykehusstrukturen  
i Oslo. Planene er å legge ned Ullevål sykehus for å bygge nytt  
på Gaustad/Rikshospitalet og Aker. Denne artikkelen belyser  
virkningene dette vil ha på  innbyggernes tilbud av sykehustjenester  
og kommunale helsetjenester ved å gjennomgå effekten av de  
planlagte endringene (heretter Alt. 1 (Aker/Gaustad)), samt  
sammenlikne dette med en alternativ utbyggingsmulighet kalt  
Alt. 2 (Aker/Ullevål), også kjent som Parksykehuset. 
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Mer spesifikt innebærer Alt. 1 (Aker/ 
Gaustad) at deler av Rikshospitalet  bygges 
om, store nye sykehusbygg tett opptil Riks-
hospitalet og bygging av et stort nytt syke-
hus på Aker. I dette alternativet legges 
Ullevål sykehus ned, og Ullevål selges til 
 eiendomsutviklere. Alt. 2 (Aker/Ullevål) er 
å beholde og bygge ut Ullevål sykehus kom-
binert med å bygge ut Aker som lokalsyke-
hus for bydelene Bjerke, Alna, Stovner og 
Grorud. Dagens Rikshospital beholdes som 
i dag. I begge alternativer er det forutsatt 
samme utbygging på Radiumhospitalet og 
nytt regionalt sikkerhetssenter på Ila.

Framover er det ventet en enorm økning 
i den eldre befolkningen, aldersgruppa som 
er den klart største brukeren av helse- og 
omsorgstjenester. Så samtidig med at det 
planlegges en storstilt endring av sykehus-
strukturen i Oslo vil man altså ha en kraf-
tig økning i etterspørselen etter helse- og 
omsorgstjenester i både spesialisthelse tjenes - 
ten og i kommunehelsetjenesten. 

Artikkelen starter med en gjennomgang 
av befolkningsutviklingen i Oslo og hvil-
ken effekt den vil ha på behovet for helse- 
og omsorgstjenester i både  kommune- 
og spesial isthelsetjenesten. Så følger en 
redegjørelse for OUS i dag og planlagte 
endringer framover. Deretter vurderes for-
skjellen på de to alternativene, i form av 
investeringskostnader, effekt på sykehus-
tjenester, tomteforhold, og risiko med mer. 
Til slutt kommer konklusjonen.

Befolkningsutviklingen i Oslo 
Den eldre befolkningen er den klart  største 
brukeren av helsetjenester, og med det 
 følger at befolkningsutvikling og sammen-
setningen på aldersgrupper er den viktig-
ste driveren for behovet for helsetjenester 
og pleie- og omsorgstjenester. Vi skal nå 
gjennomgå den forventede befolknings-
utviklingen i Oslo fram til 2050 med fokus 
på  aldersgruppene 70–79 år, 80–89 år, og 90 
år og eldre. 

I tabell 1 kan vi lese at i 2020 hadde 
Oslo en befolkning på 693 494. Av disse var 
omtrent 40 000 innbyggere mellom 70 og 79 
år, 16 475 mellom 80 og 89 år og 4862 inn-
byggere 90 år eller eldre. I hovedalternativet 
i SSBs befolkningsframskrivinger vil total-
befolkningen i Oslo øke med 15,4 prosent 
til 800 540 innbyggere fram til 2050. Sam-
tidig vil antallet innbyggere mellom 70 og 
79 år øke med 69,4 prosent til 67 759 perso-
ner. Antallet innbyggere fra 80 til 89 år og 
antallet 90 år eller eldre vil på sin side øke 
med henholdsvis 183 og 203 prosent, altså 
omtrent en tredobling over tidsperioden. 
Dette innebærer at det vil være en økning på 
30 219 personer til totalt 46 694 innbyggere 
mellom 80 og 89 år, og en økning på 9886 
personer til totalt 14 748 innbyggere som er 
90 år eller eldre. 

Hvis vi sammenlikner befolkningsfram-
skrivingene for Oslo med landet som hel-
het, vil Oslo ha betydelig høyere prosentvis 
vekst i antall innbyggere mellom 70 og 79 år, 

Tabell 1. 
Befolkning 70–79 år, 80–89 år, og 90 år og eldre i Oslo i 2020 og framskrevet til årene 2030, 2040  
og 2050 ved bruk av SSBs hovedalternativ for befolkningsframskrivinger. Også endring fra 2020 til 2050  
i prosent og absolutt antall.

Alder 2020 2030 2040 2050 Endring 
2020–2050

Vekst 
2020 2050

70–79 år 39 995 48 408 59 493 67 759 27 764 69,40 %

80–89 år 16 475 28 001 35 900 46 694 30 219 183,4 %

90 år og eldre 4862 5190 10 378 14 748 9886 203,3 %

Oslo totalt 693 494 745 187 780 977 800 540 107 046 15,4 %
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og mellom 80 og 89 år, fram til 2050, men 
en lavere vekst i befolkningsgruppa 90 år 
og eldre. Totalt sett vil befolkningsveksten 
være høyere i Oslo enn i landet som helhet.

Hvis vi går over til å se på de tre alders-
gruppene som andel av total befolkning 
i Oslo (tabell 2) ser vi at alle de tre alders-
gruppene vil øke som andel av befolkningen. 
Totalt sett vil andelen av befolkningen som 
er 70 år og eldre i Oslo stige fra 8,8 prosent 
i 2020 til 16,1 prosent i 2050. Sammenlik-
ner vi med hele landet, finner vi at andelene 
av total befolkning var lavere for alle de tre 
aldersgruppene i Oslo i 2020. Selv om Oslo 
vil ha høyere vekst enn landsgjennomsnittet 
i aldergruppene 70–79 og 80–89 år, vil disse 
aldersgruppene fortsatt utgjøre en lavere 
andel av total befolkning i 2050 enn de vil 
gjøre i landet for øvrig. Vi ser også at selv 
om andelen av befolkningen som er 70 år og 
eldre vil stige til 16,1 prosent i Oslo i 2050, vil 
dette være 4,7 prosentpoeng lavere enn snit-
tet for landet på 20,8 prosent. Oslo har altså 
en relativt sett yngre befolkning enn lands-
gjennomsnittet, men alt i alt ser vi altså at det 
ventes en enorm økning i den eldste befolk-
ningen de neste tiårene, både i absolutt antall 
og som andel av hele befolkningen. 

Framtidig behov for sykehustjenester og 
kommunale tjenester i Oslo
I forrige avsnitt har vi vist at det vil det bli 
en kraftig vekst i den eldre befolkningen de 
neste tiårene. Vi skal nå se hva det har å si 

for etterspørselen etter helse- og omsorgs-
tjenester, først i kommunetjenesten, der-
etter i spesialisthelsetjenesten.

Tabell 3 viser antall unike brukere av for-
skjellige kommunale helse- og omsorgtje-
nester for aldersgruppene 80 til 89 år og 90 
år eller eldre i Oslo i 2019 pr. 31.12 samme år 
og framskrevet fram til 2050. Framskrivnin-
gen er gjort ved å gange opp antall brukere 
i 2019 med den prosentvise veksten i denne 
aldersgruppa slik den er framskrevet i SSBs 
hovedalternativ for befolkningsvekst. Gitt 
samme andel av brukere i disse befolknings-
gruppene vil det i alt bli en økning i antall 
unike brukere av kommunale helse- og 
omsorgstjenester i disse aldersgruppene på 
22 110 personer i 2050 sammenliknet med 
2019. Vi vil ha 5428 flere personer på lang-
tidsopphold på institusjon, 11 356 flere bru-
kere som trenger praktisk hjelp eller hjem-
mesykepleie eller en kombinasjon av begge, 
og 4688 flere  brukere av «Andre  tjenester» 
som blant annet inkluderer matlevering, 
trygghetsalarm og dagaktivitetstilbud.

For å få med helhetsbildet, kan vi inklu-
dere innbyggere under 80 år. En titt på 
antall mottakere i aldersgruppene 49 år og 
yngre, 50 til 66 år, og 67 til 79 år av kom-
munale helse- og omsorgstjenester i Oslo 
(tabell 5) pr. 31.12 i 2019 viser at det er 
den  yngste aldersgruppa som mottar flest 
 tjenester. Dette er ikke overraskende da 
det er den klart største befolkningsgruppa 
(tabell 6). Selv om aldersgruppa 50 til 66 år 
er over dobbelt så stor som 67–79-åringene, 

Tabell 2. 
Aldersgruppene 70–79 år, 80–89 år, og 90 år og eldre som prosentandel av total befolkning i Oslo  
i 2020, 2030, 2040 og 2050. Samt absolutt endring og prosentvis vekst, fra 2020 til 2050, i prosentandel  
av total befolkning for de tre aldersgruppene.

Alder 2020 2030 2040 2050 Endring 
2020–2050

Endring i prosent 
2020–2050

70–79 år 5,8 % 6,5 % 7,6 % 8,5 % 2,7 % 46,8 %

80–89 år 2,4 % 3,8 % 4,6 % 5,8 % 3,5 % 145,5 %

90 år og eldre 0,7 % 0,7 % 1,3 % 1,8 % 1,1 % 162,8 %

Total andel av Oslos  
befolkning 70+ 8,8 % 11,0 % 13,5 % 16,1 % 7,3 % 82,5 %
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2019  2050  Endring 
Brukere av 
omsorgs
tjenester

80–89 
år

90 år  
eller 
eldre

80+ 
totalt 80–89 år

90 år  
eller  
eldre

80+ 
totalt

80–89 
år

90 år   
eller 
eldre

80+ 
totalt

Tjenester 
i alt 7284 4025 11 309 21 044 12 375 33 419 13 760 8350 22 110

Kun praktisk 
hjelp 1023 447 1470 2 956 1374 4330 1933 927 2860

Kun hjemme
sykepleie 1433 565 1998 4140 1737 5877 2707 1172 3879

Både  praktisk 
hjelp og 
hjemme
sykepleie

1401 950 2351 4048 2921 6968 2647 1971 4617

Tidsavgren
set opphold i 

institusjon
208 118 326 601 363 964 393 245 638

Langtids
opphold i 
institusjon

1372 1367 2739 3964 4203 8167 2592 2836 5428

Andre 
tjenester 

til hjemme
boende

1847 578 2425 5336 1777 7113 3489 1199 4688

Tabell 3. 
Brukere av omsorgtjenester i Oslo for aldersgruppene 80–89 år og 90 år eller eldre  
per 31.12 i 2019 og fram skrevet til 2050. Samt endringen i brukere fra 2019 til 2050.
 

Tabell 4.
Befolkning 0–49 år, 50–66 år, og 67–79 år, i Oslo i 2019 og framskrevet til årene 2030, 2040 og 2050 
ved bruk av SSBs hovedalternativ for befolkningsframskrivinger. Også prosentvis endring fra 2019 til 2050.

Befolkning 2019 2030 2040 2050
Prosentvis 

økning  
2019–2050

0–49 489 193 507 491 502 617 491 288 0,4 %

50–66 117 297 138 140 150 904 157 070 33,9 %

67–79 53 622 66 365 81 178 90 740 69,2 %

er det rundt 44 prosent flere mottakere av 
tjenester i gruppa mellom 67 og 79 år. Ser 
vi framover til 2050, er det 67–79-årin-
gene som vil ha den klart største befolk-
ningsveksten på omtrent 70 prosent, etter-
fulgt av 50- til 66-åringene som er spådd å 
vokse med 34 prosent. På den andre siden 
er aldersgruppa 49 år og yngre forventet å 
kun øke med 4 promille i samme tidsperi-
ode. Dette betyr at den yngste gruppa kun 
vil ha en økning på 26 mottakere av kom-

munale helse- og omsorgstjenester, fra 6090 
til 6116, fra 2019 til 2050. Dette er i sterk 
kontrast til innbyggerne mellom 67 og 79 
år hvor antall mottakere av tjenester vil 
øke med 3847  personer, fra 5558 til 9405, 
noe som vil gjøre det til gruppa med flest 
mottakere av tjenester på tross av at de 
fortsatt vil være den minste befolknings-
gruppa av de tre. For den siste aldersgruppa,  
50–66 år, vil økningen i antall mottakere 
være på 1315 personer fra 2019 til 2050. 
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Sykehusområder 2017 2035 Endring %

Antall 
over 80 år, 

endring 
2017–2015 Endring i %

Akershus SO*^¨ 508 398 539 833 6 % 18 549 108 %

Innlandet SO* 400 214 362 161 10 % 10 088 47 %

Oslo SO^ 557 384 789 704 42 % 23 202 136 %

Sørlandet SO 300 789 345 570 15 % 12 098 98 %

Telemark/Vestfold SO 404 206 443 553 10 % 17 476 90 %

Vestre Viken SO 487 348 553 259 14 % 18 694 87 %

Østfold SO¨ 292 208 257 915 22 % 13 994 107 %

Totalsum 2 950 547 3 391 995 15 % 114 191 94 %

*Befolkningen i Kongsvinger kommunene er i 2035 overført fra Sykehuset Innlandet HF til Akershus universitetssykehus HF.
^Befolkingen i Alna, Grorud og Stovner bydeler er i 2035 fra Akershus universitetssykehus HF til Oslo universitetssykehus HF.
¨Befolkningen i Vestby kommune er i 2035 overført fra Akershus universitetssykehus HF til Sykehuset Østfold HF.
Kilde: Statistisk sentralbyrå

Tabell 6. 
Befolkningsvekst i sykehusområder i Helse SørØst fra 2017 til 2035 (gjengitt fra s. 56 i Regional  
utviklingsplan 2035 Helse SørØst).

Tabell 5. 
Mottakere av omsorgstjenester i Oslo pr. 31.12 i 2019 i antall og som andel av total befolkning og befolkning 
20–66 år, og framskrevet til 2030, 2040, og 2050. Også endring fra 2019 til 2050.

TJENESTER I ALT 2019 2030 2040 2050 2019–2050

0–49 år 6090 6318 6257 6116 26

50–66 år 3877 4566 4988 5192 1315

67–79 år 5558 6879 8414 9405 3847

80–89 år 7284 12 620 16 180 21 044 13 760

90 år og eldre 4025 4355 8708 12 375 8350

Oslo totalt 26 834 34 738 44 547 54 132 27 298

Som andel av total befolkning 3,9 % 4,7 % 5,7 % 6,8 % 2,8 %

Som andel av befolkning 20–66 år 5,8 % 7,0 % 8,9 % 11,0 % 5,1 %

Totalt sett vil økningen av antall mottakere 
av kommunale helse- og omsorgstjenester 
være på 5188 personer for disse tre gruppene 
i 2050 sammenliknet med i 2019 når vi bru-
ker denne metoden. Inkluderer vi befolk-
ningsgruppene 80 til 89 år, samt 90 år og 
eldre, vil økningen være på 27 298 brukere 
av slike tjenester i den samme tidsperioden. 

Samtidig med at antall brukere av helse- 
og omsorgstjenester vokser skal, som vist 
tidligere, den totale befolkningen i Oslo 
vokse. Det vil være interessant å se veksten 
i antall brukere i relasjon til veksten i hele 

befolkningen til Oslo, samt befolkningen 
fra 20 til 66 år, som kan brukes som et mål 
på den yrkesaktive delen av befolkningen. 
Målt som andel av hele Oslos befolkning vil 
antall brukere stige fra 3,9 prosent i 2019 til 
6,8 prosent i 2050. Økningen er enda høy-
ere når vi ser på andel brukere av omsorgs-
tjenester i forhold til befolkningen fra 20 
til 66 år. Her vil det stige fra 5,8 prosent i 
2019 til 11 prosent i 2050, en økning på 5,1 
prosentpoeng. Altså vil det bli stadig færre 
ressurser tilgjengelig for å utføre de nødven-
dige helsetjenestene. 
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Når det kommer til det framtidige beho-
vet for sykehustjenester, har vi i denne 
artikkelen måtte begrense oss til å gjengi 
de behovsvurderinger OUS selv har lagt til 
grunn for sine sykehustjenester. I den regio-
nale utviklingsplanen til Helse Sør-Øst 
framkommer forventet befolkningsvekst og 
forventet vekst av gruppen over 80 år fram 
til 2035 (tabell 6)1. Vi ser at alle områdene, 
utenom Innlandet, vil ha vekst i befolknin-
gen fram til 2035 og at befolkningsveksten 
vil være størst i Oslo. Når det kommer til 
antallet over 80 år er det liknende mønster, 
med unntak av Innlandet, og antallet vil 
omtrent fordoble seg fram til 2035, og vek-
sten vil være størst i Oslo. 

Hvilken effekt dette vil ha på behovet for 
sykehustjenester kan vi se i tabell 7 som viser 
endring i liggedøgn som følge av demogra-
fisk utvikling i kolonne nummer 4. 

Her er det klart at befolkningsendringen 
medfører en sterk økning i behovet for syke-
hustjenester. Hvis forbruket av tjenester pr. 

alderstrinn følger dagens mønster, ventes 
41 prosents økning i behovet for liggedøgn 
i regionen fram til 2035, og særskilt høy er 
veksten i sykehusområdene som grenser opp 
mot Oslo. 

Liknende beregninger på antall ligge-
døgn for Oslo universitetssykehus, gjen-
nomført av Sykehusbygg HF, gir en behovs-
økning på 56 prosent i perioden 2015–2035. 
Fra 448  381 liggedøgn i 2015 til 700 614 
ligge døgn i 2035, en samlet behovsøkning 
på 252 263 liggedøgn2.

Samlet sett ser vi altså at økningen i den 
eldre befolkningen fører til en stor økning i 
behovet for helse- og omsorgtjenester både i 
kommune- og spesialisthelsetjenesten. Der-
for er det viktig å velge det alternativet for 
utbygging av sykehustjenester som gir størst 
kapasitet investerings- og driftsmessig.

Helseforetak/
sykehus

Liggedager 
2017

Liggedøgn 
etter 

 demografisk 
utvikling i 

2055

Endring i 
liggedøgn 
som følge 
av demo

grafi

Liggedøgn  
etter 

 demografi, 
sykdoms

utvikling og 
omstillings
tiltak i 2055

Endring i ligge
døgn  etter 

demografi, syk
domsutvikling 
og omstillings
tiltak i 2055

Akershus SO*^¨ 205 796 307 381 49 % 249 978 21 %

Innlandet SO* 227 228 260 991 15 % 208 554 8 %

Oslo SO^ 533 419 773 259 45 % 653 521 23 %

Sørlandet SO 144 481 207 720 44 % 165 740 15 %

Telemark/Vestfold SO 202 490 277 889 37 % 223 930 11 %

Vestre Viken SO 229 132 330 446 44 % 271 437 18 %

Østfold SO¨ 136 876 205 583 50 % 168 887 23 %

Totalsum 1 679 422 2 363 269 41 % 1 942 047 16 %

* Aktivitet for Kongsvinger kommunene er i 2035 overført fra Sykehuset Innlandet HF til Akershus universitetssykehus HF.
^ Aktivitet for, Grorud og Stovner bydeler utført ved Akershus universitetssykehus HF er i 2035 overført til 
 Oslo universitetssykehus HF.
¨ Aktivitet for Vestby kommune utført ved Akershus universitetssykehus HF er i 2035 overført tiltil Sykehuset Østfold HF.
Økt egendekning som forutsatt i planleggingen av Aker og Gaustad er overført Lovisenberg Diakonale Sykehus og 
 Diakonhjemmet Sykehus.

Kilde: Helse SørØst RHF

Tabell 7. 
Utvikling i liggedøgn i sykehusområdene i Helse SørØst fra 2017 til 2035 2035 (gjengitt fra s. 58  
i Regional utviklingsplan 2035 Helse SørØst).
 

1  Helse SørØst RHF: Regional utviklingsplan 2035. 
2  Oslo Universitetssykehus HF: I dag, i morgen og i framtiden. 
Utviklingsplan 2035
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Nærmere om Oslo universitetssykehus 
(OUS)
Oslo universitetssykehus (OUS) er  Europas 
største sykehusforetak. Det ivaretar i dag 
den største delen av spesialisthelsetjenestene 
til innbyggerne i Oslo. Hoved lokalisering av 
somatiske sykehustjenester i OUS er:  Ullevål 
sykehus, Rikshospitalet, Radiumhospitalet, 
og Aker sykehus – der det fortsatt er mye 
planlagt aktivitet, selv om Aker er nedlagt 
som akutt- og lokalsykehus. Mens hoved-
funksjonene knyttet til psykiatri er lokali-
sert på Ullevål og Gaustad sykehus. OUS 
har også betydelige tilbud i psykiatri på 
 Dikemark sykehus i Asker. 

Videre har OUS virksomhet på en del 
andre tomter i byen, særlig for virksomhet 
knyttet til psykisk helse og avhengighet. 
Blant annet gjelder dette de to distrikts-
psykiatriske sentrene (DPS) Søndre Oslo 
DPS på Mortensrud og Nydalen DPS. Både 
Søndre Oslo DPS og Nydalen DPS tilbyr 
også døgnbehandling. Barne og ungdoms-
psykiatrien holder til på flere adresser og 
består blant annet av akutt døgnbehand-
lingsenhet for ungdom (UPA) på Sogn og 
barne- og  ungdomspsykiatriske  poliklinik-
ker (BUP) på Mortensrud og i Nydalen. I 
Nydalen er det også døgnenhet for barn. 

OUS disponerer og driver også cirka 50 
prosent av Oslo legevakt i Storgata i form 
av Skadelegevakten og Psykiatrisk legevakt, 
og driver i tillegg det nasjonale spesialsyke-
huset for Epilepsi (SSE) i Sandvika i Bærum. 

Når det gjelder lokalsykehusfunksjoner for 
Oslo ivaretas de av:
1.  Ullevål sykehus (Nordstrand, Søndre 

Nordstrand, Østensjø, Nordre Aker  
og Bjerke)

2.  Akershus universitetssykehus (Alna, 
Grorud og Stovner)

3.  Diakonhjemmet (Frogner, Vestre Aker 
og Ullern)

4.  Lovisenberg sykehus (Sankt Hans-
haugen, Grünerløkka, Gamle Oslo  
og Sagene) 

 

Ullevål har ansvaret for kirurgisk akutt-
funksjon og føde for alle bydelene i Oslo 
utenom bydelene som sogner til Akershus 
universitetssykehus. 

I tillegg til å være lokalsykehus har 
OUS har en rekke nasjonale funksjo-
ner og er regionsykehus for innbyggere 
i Helse Sør-Øst. Oslo universitetssyke-
hus står også for nesten 60  prosent av 
all medisinsk forskning i Norge og er 
 landets største utdanningsinstitusjonen for  
helsepersonell. 

Målt i DRG-poeng er i underkant av 
2/3 av Oslo universitetssykehus’ samlede 
somatiske pasienttilbud innenfor regio-
nale, flerregionale og nasjonale spesialist-
helsetjenester. Ved utgangen av 2016 ivare-
tok Oslo universitetssykehus 30 av totalt 42 
nasjonale behandlingstjenester, 7 flerregio-
nale behandlingstjenester og 24 av landets 
51 kompetansetjenester. (Helse Sør-Øst, 
Utviklingsplan 2035, februar 2018, side 
13).

Planlagte endringer for OUS 
Det foreligger store utviklingsplaner for 
OUS fram mot midten av 2030-tallet. På 
 Radiumhospitalet er allerede store utbyg-
ginger i gang med nytt klinikkbygg og pro-
tonsenter, og på Aker er det igangsatt byg-
ging av ny legevakt for Oslo. Det er planlagt 
store nybygg ved Rikshospitalet på  Gaustad, 
og stor ny utbygging av Aker sykehus både 
på dagens tomt og på ny tilleggstomt som er 
planlagt kjøpt. 

Ullevål sykehus, som i dag er den største 
enheten av sykehusene under OUS-para-
plyen og som har de største og mest verdi-
fulle tomtearealene, er planlagt nedlagt som 
sykehus, med salg av arealer og bygninger 
til private eiendomsutviklere. Lignende pla-
ner er det også for Dikemark. Videre skal 
psykiatritilbudene ved Ullevål og Gaustad 
bli avviklet, og planene er da å bygge opp 
nye psykiatriske tilbud i eget bygg på Aker-
tomta.
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Nullalternativ
De planlagte endringene har vært gjen-
stand for flere utredninger. Når det lages 
slike utredninger av store utbygginger av 
sykehus, skal nye utbyggingsalternativer 
sammenlignes med en best mulig utvikling 
på nåværende lokaliseringer. Det benevnes 
som nullalternativet, og Finansdepartemen-
tet har utviklet en egen instruks for dette. 
 Hensikten er å tvinge fram sammenlignin-
ger av nye alternativer med utvikling  basert 
på det en har. Dermed kan en unngå å 
gjennomføre store endringer som gir dårli-
gere eller ikke bedre resultater enn dagens 
 løsninger, og dermed sløsing av offentlig 
midler.

I alle de viktigste utredningene skre-
vet etter 2011 er nullalternativet som OUS 
har lagt til grunn i sine utredninger3 ikke 
optimalisert slik Finansdepartementets vei-
leder for nullalternativ forutsetter. Det til-
fredsstiller ikke kravet i veilederen om at 
«Alternativet må være et alternativ beslut-
ningstakeren har mulighet til å velge».  
I disse utredningene er det dokumentert at 
det hverken ut fra økonomiske forhold eller 
ønsker om en funksjonell og kvalitativ god 
bygningsmasse er hensiktsmessig å bygge 
om gammel bygningsmasse i det omfanget 
som har blitt lagt til grunn i det som ble 
brukt som nullalternativ. Bare oppgrader-
ing av dagens bygningsmasse er forkastet 
som et realistisk utbyggingsalternativ ut fra 
målet om å utvikle OUS med god pasient-
behandling og ut fra investerings- og drifts-
økonomi. Mange av de gamle og uhensikts-
messige bygningene på Ullevål vil det for 
eksempel være mer økonomisk og funksjo-
nelt å rive og erstatte med nybygg. Det OUS 
altså ikke har gjort er å se et alternativ som 
utnytter de mulighetene utbygging og bruk 
av den store bygningsmassen Ullevål gir. 
Det som er brukt som nullalternativ ikke er 
et realistisk utbyggingsalternativ.

Etter retningslinjene for utvikling av 
nullalternativ «skal alle alternativer være 
optimalisert i forhold til prosjektets målset-

ting.»4 Da må en se om det foreligger alter-
nativer som bruker de delene av eksisterende 
bygningsmasse som er god, deler som kan 
ombygges på en hensiktsmessig måte og 
behovet for ny bygningsmasse, og sammen-
ligne nybygging med det. Parksykehuset 
på Ullevål kombinert med nybygg på Aker 
for bydelene i Groruddalen samt Bjerke 
og Alna, er et slikt alternativ. Alterna tivet 
Parksykehuset (Aker/Ullevål) innebærer 
fortsatt bruk av Ullevål sykehus og dagens 
Rikshospitalet på Gaustad, og bygging av 
lokalsykehus på Aker. 

I Parksykehuset er Ullevål sykehus 
region- og akuttsykehus med lokalsyke-
husansvar for fem bydeler. Rikshospitalet 
er et frittstående spesialsykehus for planlagt 
regional og nasjonal virksomhet i sam arbeid 
med Radiumhospitalet. Mens Aker sykehus 
utvikles som lokalsykehus for  Groruddalens 
fire bydeler. Dette sykehuset kan bygges på 
tomta som HSØ allerede eier på Aker. Løs-
ningen som skisseres i Parksykehuset kan 
betraktes som et nullpluss alternativ, det 
vil si et alternativ som i henhold til statens 
 kvalitetssikringskrav burde vært utredet 
som et sammenlikningsgrunnlag for «mål-
bildet» som helse- og omsorgsminister Bent 
Høie har formulert om samling av region-
funksjoner. 

Parksykehuset kan bygges ut samlet i 
en fase og kan stå ferdig langt raskere enn 
Nye OUS på Gaustad og Aker. Ullevål har 
tomtereserver for all videre utbygging, og 
om en ønsker samling av Ullevål sykehus og 
Rikshospitalet kan det eventuelt vurderes 
når det er behov for store bygningsmessige 
rehabiliteringer av dagens Rikshospitalet. 
I dette alternativet er det heller ikke behov 
for å kjøpe tomt for et tredje lokalsykehus i 
Oslo. Videre kan de nye sykehusbyggene på 

3 De viktigste utredningene har vært: Arealutviklingsplan 
2025 (sluttført desember 2011), Idéfase OUS – Campus Oslo 
(19.6.2014), Idéfaserapport 2.0 (mai 2015), Framtidens OUS, 
Idéfase: Konkretisering etter høring (desember 2015) og Oslo 
universitetssykehus HF – Konseptrapport videreutvikling av 
Aker og Gaustad (november 2018)..
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Ullevål og et mindre sykehusanlegg på Aker 
som Parksykehuset skisserer, realiseres like 
raskt som planene til HSØ. Det er dette 
alternativet som brukes som utgangspunkt 
for sammenlikning i resten av artikkelen. 

Investeringskostnader, kapasitet og 
virkninger på sykehustjenestene
Vi vil så sammenlikne investeringskostnader 
og kapasitet ved de to alternativene Aker/
Gaustad og Aker/Ullevål (Parksykehuset). 

Analysen av investeringskostnadene 
i alternativene er basert på de kostnads-
an slagene for alternativet Aker/Gaustad, 

Byggetrinn / aktivitet:

Alt. 1 AKER/GAUSTAD
(Nybygg  Gaustad og 
Aker. Nedlegging og  

salg Ullevål) 

 

Alt. 2 AKER/ULLEVÅL 
(Aker lokalsykehus  for  
Groruddalen, utvikling  

Parksykehuset Ullevål, beholde 
dagens Rikshospitalet)

 

  Milliarder kr År Milliarder kr År

Vedtatte investeringer  
Radiumhospitalet (1) 4,9  2022  4.9  2022 

Sikkerhetssenter Ila (2)  0,9  2021  0,9 2021 

Aker kjøpe tomt (3) 2,0 2028    

Aker 6 bydeler (5) 12,0 2028    

Psykiatri og rus Aker eller 
annet sted (4) 3,0 2028 3,0 2025

Aker byggelånsrenter (7) 1,7   1,0  

Aker 4 bydeler (6))     7,0 2025

Rikshospitalet trinn 1 (8) 12,9 2029    

RH trinn 1  
byggelånsrenter (9) 1,3      

Rikshospitalet trinn 2 (10) 12,0 2034    

RH trinn 2 byggelånsrenter 
(11) 1,2      

Ullevål – Parksykehuset (12)     14,0 2028

Byggelånsrenter (13)     1,4  

Investeringsbehov  
2022–2036 51,9   32,2  

Tabell 8.
Investeringskostnader ved alternative utbygginger av OUS. Milliarder kroner.4

inkludert nytt Radiumhospital og Sikker-
hetssenter på Ila, som ble lagt fram av OUS 
og som ble presentert i lånesøknadene til 
Stortinget. For Aker/Ullevål-alternativet 
er det lagt til grunn samme prisforutset-
ninger som i det regnestykket OUS selv 
har laget. Det er grunn til å understreke at 
kostnadsanslag på det grunnlaget som fore-
ligger er usikre. Det gjelder imidlertid for 
begge alternativene. 

I tabell 8 er investeringskostnadene ved 
alternativet Aker/Gaustad  sammenlignet 
med Aker/Ullevål slik det er skissert gjen-
nom Parksykehuset. Dette gir invester ings-
kostnader for Aker/Gaustad- alternativet 

4  I begge alternativene vil dagens bygningsmasse på Rikshospitalet, og også bygningsmasse andre steder, blant annet det 
nybygde Radiumhospitalet og Sikkerhetssenteret på Ila, komme som samme tillegg. 
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på 51,9 milliarder kroner fram til 2036, 
mens Aker/Ullevål krever samlede invester-
ingskostnader på 32,2 milliarder  kroner. 
Med andre ord, 19,7 milliarder kroner 
lavere enn Gaustad/Aker-alternativet  
(jf. også Holte m.fl. s. 17–21).

Hovedårsaken til at investeringskostna-
dene for Aker/Ullevål er ca. 20 milliarder 
kroner lavere enn Aker/Gaustad er knyttet 
til at utbyggingen på Aker er mindre i Aker/
Ullevål-alternativet og at Parksykehuset på 
Ullevål er betydelig mindre enn planlagt 
utbygging på Gaustad. Dette skyldes hoved-
sakelig at en klarer seg med vesentlig lavere 
investeringer på Ullevål siden man da behol-
der ca. 110 000 m2 areal av god standard. 
Dette er stort sett arealer som er nybygd 
eller rehabilitert i de senere år (jf. areal-
utviklingsplan 2025). Videre er det samlet 
i alt godt over 300 000 m2 areal på Ullevål. 
Selv om disse arealene ikke har samme stan-
dard, kan deler av dette nyttes fortsatt. Til 
hvilken grad vil vi vite når planen er ferdig-
stilt.

En nærmere gjennomgang av sykehus-
kapasiteten viser at den vil bli noe større 
i Aker/Ullevål-alternativet enn i Aker/ 
Gaustad-alternativet. Dette kan virke som 
et paradoks siden investeringene i sykehus-
utbygging er 20 milliarder kroner høyere i 
alternativ 1 enn i alternativ 2.

De økte kapitalkostnadene vi så ved Aker/
Gaustad-alternativet vil ha effekt på tilbudet 
av sykehustjenester. OUS må dekke kapital-
kostnadene av sine løpende inntekter etter at 
de nye sykehusbyggene tas i drift. Når inves-
teringene blir 20 milliarder kroner høyere, vil 
også framtidige kapitalkostnadene bli vesent-
lig høyere. Her skal vi røft anta at de årlige 
kapitalkostnadene utgjør ca. 5 prosent av 
investeringskostnadene. Kapitalkostnadene 
består av avskrivninger på investeringer i selve 
byggene (2,5 prosent av investeringskostna-
der) og avskrivninger på medisinsk/teknisk 
utstyr (12,5  prosent av investeringene) og 
rentekostnadene. Dette betyr at 20 milliarder 
lavere investeringer gjennomsnittlig redu-

serer årlige kapital kostnader med rundt én 
 milliard kroner på årsbasis. 

Det innebærer at driftsbudsjettet til å 
finansiere pasienttilbud og helsepersonell 
kan bli i størrelsesorden én milliard  kroner 
høyere i Ullevål/Aker-alternativet enn i 
Aker/Gaustad-alternativet som styret i OUS 
og Helse Sør-Øst satser på. Det er krevende 
å belyse hva én milliard kroner i lavere 
driftsutgifter til pasientrettede sykehus-
tjenester betyr i form av lavere tilbud til inn-
byggerne. Gjennomsnittlig koster et syke-
husdøgn i underkant av 8000 kroner. Tar 
en utgangspunkt i gjennomsnittskostnaden 
vil én milliard kroner lavere driftsutgifter 
redusere antall pasientdøgn med 125 000 
pr. år. Alternativet Aker/Gaustad og nedleg-
ging av Ullevål vil derfor gi dramatisk lavere 
kapasitet i tilbudet av sykehustjenester til 
innbyggerne i Oslo enn om Ullevål beholdes 
og en i stedet bygger Parksykehuset og Aker 
som lokalsykehus for bydelelene i Grorud-
dalen og Alna og Bjerke.

Andre viktige aspekter er at bydelene 
Grorud, Stovner, Alna og Bjerke kan få 
lokalsykehustjenester fra nytt sykehus på 
Aker vesentlig tidligere i Aker/Ullevål- 
alternativet, noe som vil avlaste Akershus 
universitetssykehus hvor  sykehuskapasiteten 
allerede er sprengt. I tillegg vil Rikshospita-
let kunne drives videre uten de store forstyr-
relsene som stor utbygging vegg i vegg med 
sykehuset vil medføre. 

Videre vil Aker/Ullevål-alternativet også 
opprettholde dagens traumetilbud på Ulle-
vål, noe som gir åpenbare fordeler for akutt-
beredskap ved store hendelser, ikke bare for 
Oslo og Helse Sør-Øst, men for hele landet. 
Kapasitet ved kreftbehandling, som er en 
av diagnosegruppene som ventes å øke, blir 
også større i Aker/Ullevål-alternativet, hvor 
man også vil kunne beholde og utvikle store 
medisinske miljøer i takt med medisinske 
muligheter. 

Også innenfor psykiatri og rusomsorg 
vil det være fordeler med Aker/Ullevål- 
alternativet. Det synes å være alminnelig 
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oppfatning innenfor fagområdet at ned-
legging av  tilbudet vi i dag har på Ullevål, 
Gaustad og Dikemark og samling av dette 
på en mindre egnet tomt på Aker, vil gi dår-
ligere tilbud enn vi har i dag. Aker/Ullevål- 
alternativet åpner for muligheter til nybygg 
på samme måte som i Aker/Gaustad- 
alternativet, men da på mer egnede tomte-
arealer samt at en da kan beholde de delene 
av dagens tilbud og lokaliseringer som er 
gode nok.

Tomteforhold og risiko i gjennomføring
Det er også viktig se på tomtenes egnethet 
i de to alternativene. Hvis vi starter med å 
sammenlikne tomta på Ullevål med tomta 
på Gaustad, er det klart at tomta på Ullevål 
er langt bedre egnet for sykehusutbyggin-
gen. Det skyldes for det første at adkomst-
forbindelse til Gaustad er kun via Ring 2, 
mens Ullevål har i hvert fall tre/fire gode ad-
komstmuligheter. For det andre har Ulle vål-
tomta vesentlig større utbyggings muligheter 
enn Gaustad-tomta. Utbyggingen kan der-
for gjennomføres på en mer fleksibel måte, 
og konflikter knyttet til bygging nær syke-
husbygg i drift kan reduseres noe. Tomta er 
også så stor at den har god plass til fram-
tidige nye bygg for sykehus om det  senere 
skulle bli aktuelt med videre utbygging av 
sykehus i Oslo. Tomta på Gaustad vil på 
sin side vil sprenge normale arealrammer 
på denne tomta og alle arealmuligheter vil 
være brukt. 

Når det gjelder Aker-tomta bør også 
Aker/Ullevål velges fordi en da allerede eier 
det tomtearealet en har behov for. En kan 
dermed unngå å måtte kjøpe tilleggstomt 
og rive en stor eksisterende bebyggelse av 
boliger. Omfattende riving av funksjonelle 
bygg vil i tillegg til økonomiske kostnader 
ha miljømessige kostnader, da det er ansett 
å være bedre miljømessig å utnytte og reha-
bilitere eksisterende bygningsmasse enn å 
bygge nytt. 

Fra et reguleringsmessig aspekt vil også 

tomtene i Aker/Ullevål-alternativet være å 
foretrekke da det vil være langt enklere å 
få godtatt de utbyggingene dette alternati-
vet krever enn de utbyggingene som kreves 
på både Gaustad og Aker i Aker/Gaustad- 
alternativet. I sistnevnte alternativ er det 
så store reguleringskonflikter at Plan- og 
bygningsetaten i Oslo kommune har reist 
innvendinger mot reguleringen som det vil 
være vanskelig å løse.

Det er gjennomført omfattende risiko-
vurderinger5 av utbyggingsalternativet Aker/ 
Gaustad, både i konseptfaserapporten og i 
tidligere utredninger om Campus Oslo. 
 Elementene det er knyttet risiko til er for det 
første økonomiske forhold. OUS er avhengig 
av god driftsøkonomi for å kunne tilby til-
strekkelige sykehustjenester. Det blir ansett 
som høyst usikkert at de kan oppnå nød-
vendige driftsinnsparinger og effektiviserin-
ger før utbyggingen av Gaustad og Aker er 
ferdig. Risikoen knyttet til driftsinnsparin-
ger og effektivisering før utbygging (2019–
2029) er så stor at vi må stille spørsmål 
om anslagene på driftsgevinster som OUS 
opererer med er realistiske. En har i mange 
år forsøkt å få til lignende gevinster uten 
å lykkes. Økonomisk langtidsplan drøfter 
også driftsinnsparinger etter utbyggingen. 
I Økonomisk langtidsplan er disse forhold 
drøftet på sidene 22–23. Konklusjonen er 
at risikoen knyttet til resultatforbedringer i 
driften i perioden 2019–2028 er svært høy. 
Selv om risikoreduserende tiltak settes inn, 
vurderes risikoen for at slike gevinster ikke 
oppnås som høy. Vurderingen av gevin-
ster etter gjennomføringen av utbyggingen 
på Gaustad ligger på samme nivå. Risiko 
knyttet til driftsgevinster etter utbygging på 
Aker vurderes som noe lavere. 

For det andre vil gjennomføringen av 
utbyggingene på Gaustad, Ullevål og Aker 
ha høy risiko. Det har sammenheng med 
at dette er store og komplekse utbygginger. 
Utbygging både på Gaustad og Ullevål vil 
skje nært opp til sykehusbygg i drift, og det 
er komplekse tomteforhold.
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For det tredje vil utbygging på Gaustad 
og Aker i tillegg ha stor risiko knyttet til 
regulering og planlegging. Slik risiko er 
langt mere begrenset i Ullevål-alternati-
vet. Det kan også gjelde Aker-utbyggin-
gen dersom den kan holde seg innenfor 
dagens tomte areal. Både Gaustad og Aker 
har større areal begrensinger og vil man-
gle reserve arealer. Det øker risikoen ved 
gjennom føring av utbyggingene i forhold 
til utvikling av OUS på Ullevål i kombina-
sjon med Aker. Utbygging på Ullevål kan 
også gjennom føres mere fleksibelt enn på 
Gaustad. Dagens Rikshospitalet vil også 
påvirkes av de store endingene i fagmiljøene 
en fusjon mellom deler av Rikshospitalet 
og Ullevål og nye splittinger mellom Aker 
og Gaustad vil medføre. Spesialisthelsetje-
nestene i Oslo vil være spesielt sårbare for 
større helsehendelser som katastrofer, ter-
ror eller nye pandemier i byggeperioden 
på Rikshospitalet som er planlagt å vare i 
10–15 år. Dette skal skje samtidig som det 
skal bygges et nytt stort sykehus på Aker. 
For Oslo kommune vil disse svært omfat-
tende og krevende planene bety en svekkelse 
av beredskapen og sikkerheten til innbyg-
gerne.

Oppsummering og konklusjon
Aker/Ullevål-alternativet gir vesentlig  større 
sykehuskapasitet og større inn tekter til å yte 
sykehustjenester til innbyggerne. Det kan 
gjennomføres raskere og med  en vesentlig 
 lavere gjennomføringsrisiko enn Aker/Gau-
stad-alternativet. Redusert sykehus kapasitet 
i Aker/Gaustad-alternativet vil øke presset 
mot kommunens helse-, pleie og omsorgs-
tjenester. Når kapasiteten i statens sykehus-
tjenester til innbyggerne i Oslo blir lavere, 
vil presset mot Oslo  kommunes  helse-, om-
sorgs- og pleie tjenester bli  sterkere. Dette vil 
bli krevende i en periode hvor de kommuna-
le oppgavene vil øke kraftig også før overfø-
ring av oppgaver fra spesialist helsetjenesten. 

Det betyr at Oslo kommune vil ha behov 
for en historisk omfattende utbygging av 

sine tjenester, og det vil være behov for et 
utstrakt samarbeid med spesialisthelse-
tjenesten. Dersom sykehusene på sin side 
ikke ruster opp sin kapasitet for å møte 
behovsøkningen, vil samarbeidet bli mer 
krevende. Det er de kommunale tjenestene 
som må kompensere for et dårligere tilbud 
fra staten. De offentlige helsetilbudene til 
pasienter og pårørende kan da få en lavere 
kvalitet enn dag. Det gjelder tjenestene knyt-
tet til somatikk og særlig til psykiatri og rus. 

Om lag to tredeler av tjenestene i OUS er 
regionale, flerregionale og landsdekkende 
sykehustjenester. Derfor vil innbyggere i 
hele landet bli rammet av lavere kapasitet 
ved Aker/Gaustad-alternativet. Den redu-
serte kapasiteten vil likevel mest sannsyn-
lig ramme de lokale- og regionale sykehus-
tjenestene til innbyggerne i Oslo og Helse 
Sør-Øst hardest.

I denne artikkelen drøftes hvilket utbyg-
gingsalternativ for sykehusene i Oslo som er 
best. Konklusjonen er at nedlegging og salg 
av Ullevål til eiendomsutviklere gir innbyg-
gerne dårligere sykehustjenester og dårligere 
økonomi for sykehusene i Oslo enn å beholde 
Ullevål og utvikle sykehusene på dagens 
lokaliseringer. Utbyggingsplanen for OUS i 
alternativet Aker/Gaustad representerer et 
gigantisk eksperiment med sykehustjenestene 
for innbyggerne ikke bare i Oslo, men i hele 
landet, og kan skade noen av våre viktigste 
medisinske miljøer. Den vil også svekke den 
medisinske beredskap i Oslo og i hele landet.

Både Gaustad og Aker har større 
arealbegrens inger og vil mangle  
reservearealer. Det øker risikoen ved 
gjennomføring av utbyggingene i  
forhold til utvikling av OUS på  
Ullevål i kombinasjon med Aker
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Helseforetaksreformen var én i rekken av markeds- og næringslivs-
inspirerte reformer i offentlig sektor i perioden 1980–20001, og var som 
sådan forventet å føre til at de folkevalgte inntok en mer tilbake trukket 
rolle og begrenset seg til å behandle mer prinsipielle og overordnede 
spørsmål i sykehuspolitikken (Rommetvedt og Opedal 2005). Til tross 
for dette viser en gjennomgang av stortingsdokumenter i årene etter 
helseforetaksreformen at Stortingets engasjement i sykehus politiske 
saker har vært stort i etterkant av reformen. Dette engasjementet  
har også vært å spore blant partier som støttet reformen, og de  
folke valgtes engasjement har ofte omhandlet enkeltsaker og forholds-
vis  detaljerte spørsmål i sykehuspolitikken (ibid.). En mulig tolkning 
av  funnet er at det synliggjør et misforhold mellom de folkevalgtes 
 oppfatning av sykehustilbudet som et dypt politisk spørsmål, og en  
styringsmodell som i stor grad bygger på at sykehusstyringen holdes  
på armlengdes avstand fra de folkevalgte.

Lokal og regional  
folkevalgt forankring av 
sykehusene 
– slutt på fakkeltogene?

Øyvind Bosnes Engen master i statsvitenskap, 
helsepolitisk rådgiver for Senterpartiets stortingsgruppe

1 Omtalt i faglitteraturen under fellesbetegnelsen New Public 
Management (NPM). Se for eksempel Christensen, 2006.
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Det senere årene er det fra flere hold blitt 
fremmet krav om å styrke det demokratiske 
innslaget i styringen av de offentlige syke-
husene. I forkant av stortingsvalget i 2013 
hadde sju av de åtte partiene som ble inn-
valgt programformuleringer som handlet 
om å styrke den politiske styringen over 
syke hussektoren – ved å avskaffe de regio-
nale helseforetakene, ved at Stortinget  skulle 
styre sykehuspolitikken gjennom en forplik-
tende nasjonal sykehusplan, eller begge de-
ler. Det har dessuten vokst fram et krav om 
en sterkere demokratisk forankring av syke-
husene fra et økende antall sykehus aksjoner. 
Blant en stor del av de politiske partiene, og 
øvrige organisasjoner som  ønsker å avvikle 
helseforetaksmodellen, er det et sentralt 
 argument at de som fatter beslutninger om 
tilbudet i spesialisthelse tjenesten skal kunne 
holdes ansvarlig for sine beslutninger gjen-
nom demokratiske valg.

Uansett hvordan sykehussektoren styres, 
vil det trolig være nødvendig å skille mellom 
saker av vesentlig nasjonal betydning og 
 saker av mer begrenset betydning regionalt 
og lokalt. Allerede i dagens helseforetakslov 
trekkes det opp et skille mellom «vesentlige 
saker» og øvrige saker (lov om helseforetak 
m.m. § 30). Ifølge helseforetaksloven omfat-
ter de vesentlige sakene blant annet ned-
leggelse av sykehus, omfattende endringer 
i sykehusstruktur og omfattende endringer 
i tjenestetilbud. Slike saker har en politisk 
forankring i den forstand at de må vedtas 
gjennom behandling i foretaksmøte med 
Helse- og omsorgsdepartementet. Salg av 
sykehusvirksomhet er den eneste beslut-
ningen av vesentlig betydning hvor loven 
 eksplisitt krever vedtak fra Stortinget. 

Da forslaget om helseforetaksloven ble 
lagt fram i 2001 (Ot.prp. nr. 66 (2000–
2001)) ble Stortingets øvrige rolle begren-
set til den generelle rollen som lovgivende 
og bevilgende myndighet. Det vil si å vedta 
mål og rammer for spesialisthelsetjenesten 
i lovs form, samt å bevilge driftsmid-
ler og lånerammer til større investeringer 

gjennom de årlige statsbudsjettene. Lov-
proposisjonen  varslet dessuten at Helse- 
og omsorgsdeparte mentet ville utarbeide 
 stortingsmeldinger på bakgrunn av de regi-
onale helseforetakenes årlige rapporter og 
planer om pågående og framtidig virksom-
het, som ifølge  departementet skulle sikre 
«nasjonal,  politisk innflytelse og kontroll 
med utviklingen av og styringen med spe-
sialisthelsetjenesten» (ibid.: 112). Dog er 
det i liten grad spesifisert hvilke spørsmål 
disse stortingsmeldingene skulle omhandle 
– og ikke minst hvilke spørsmål Stortin-
get eventuelt skulle ta stilling til gjennom 
behandlingen av en slik stortingsmelding. 
Da sosialkomiteen på Stortinget behandlet 
proposisjonen (Innst. O. 118 (2000–2001)), 
foreslo Sosialistisk Venstreparti minimums-
krav for hva den nasjonale helseplanen 
skulle angi, deriblant antall og geografisk 
lokalisering av sykehus. Partiet fremmet 
dessuten forslag om at også nedleggelse og 
flytting av sykehusvirksomhet måtte vedtas 
av Stortinget. Forslagene fikk ikke flertall. 

Etter at helseforetaksloven trådte i kraft 
er det fremmet fire nasjonale helseplaner 
som har variert betydelig i innhold. Varia-
sjonen gjelder blant annet hvorvidt planene 
spesifikt har omhandlet spesialisthelse-
tjenesten eller om de har tatt for seg helse-
tjenesten i sin helhet.2 Ikke minst gjelder 
variasjonen i hvilken grad Stortinget er blitt 
bedt om å ta forpliktende standpunkt til 

2 Regjeringen Stoltenberg II fremmet nasjonale helseplaner 
i 2006 (St.prp. nr. 1 (2006–2007)) og i 2010 (Meld. St. 16 
(2010–2011)), som i tillegg omhandlet den kommunale helse og 
omsorgstjenesten og folkehelsepolitikken. Regjeringen Solberg 
fremmet nasjonale helse og sykehusplaner i 2015 (St.meld. nr. 
11 (2015–2016)) og 2019 (St.meld. nr. 7 (2019–2020)), som var 
mer snevert innrettet mot spesialisthelsetjenesten.

Salg av sykehusvirksomhet er den 
eneste beslutningen av vesentlig 
betydning hvor loven eksplisitt
krever vedtak fra Stortinget.
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håndfaste sykehuspolitiske spørsmål av den 
typen Stortingets mindretall tok til orde 
for da reformen ble behandlet – om antall 
og geografisk plassering av sykehus, og om 
nedleggelse av sykehustilbud.3

De senere årene har det i alle tilfeller 
vært relativt bred politisk oppslutning om 
at enkelte spørsmål av stor betydning skal 
forankres i Stortinget gjennom en nasjo-
nal sykehusplan, selv om det har hersket 
betydelig uenighet om hvor forpliktende og 
hvor styrende en slik plan skal være. Uan-
sett bør det antas – selv med en nasjonal 
sykehusplan som er vesentlig mer detaljert 
og forpliktende enn de planene som hittil 
er lagt fram – at mange av beslutningene 
som angår befolkningens sykehustilbud må 
 fattes på et lavere beslutningsnivå. Og selv 
om man antar at de mest politisk betente 
spørsmålene vil avgjøres i Stortinget – de 
største investeringene, større omlegginger 
av tjenestetilbudet, endringer i sykehus-
struktur og så videre – er det all grunn til å 
forvente at også lokale og regionale beslut-
ninger kan påvirke sykehustilbudet på en 
måte som berører befolkningen. Dersom 
sykehusene skal underlegges folkevalgt sty-
ring, er det derfor nødvendig å sørge for at 
også de lavere beslutningsnivåene har en 
demokratisk forankring. 

Spørsmålet om hvordan slike sykehus-
styrer bør forankres demokratisk, er imid-
lertid ikke opplagt. For det første er det 
ikke selvsagt hva som bør være de grunn-
leggende enhetene i en ny, demokratisk 
sykehusmodell – de enkelte sykehusenes 
opptaksområder, fylkeskommunegrensene, 
dagens helseforetaksgrenser, eller dagens 
helseregioner. For det andre er det ikke selv-
sagt hvor mange beslutningsnivåer som bør 

finnes i en slik modell – om det for eksem-
pel er hensiktsmessig med en kombinasjon 
av et lokalt og et regionalt beslutningsnivå. 
Begge disse spørsmålene får betydning for 
hvordan sykehusstyrer bør forankres demo-
kratisk. Det er dessuten mulig å forestille 
seg både en modell med direkte valgte syke-
husstyrer, og en modell der medlemmene 
i sykehus styrene velges fra et av de folke-
valgte nivåene som allerede finnes.

Det er i alle tilfeller nødvendig å ha klart 
for seg hvilke prinsipper som skal ligge til 
grunn for den demokratiske forankringen 
av beslutninger som tas lokalt og regionalt 
i sykehuspolitikken. Denne artikkelen vil 
diskutere hvorfor de lokale sykehusstyrene 
bør være demokratisk forankret, hvilke 
hensyn denne demokratiske forankringen 
bør bygge på, og hvilke konsekvenser dette 
får for den praktiske innretningen og sam-
mensetningen av styrene. 

Hvorfor folkevalgt forankring av  
sykehusstyringen?
«Det vil alltid gå fakkeltog, men når vi 
vinner valget, kommer fakkeltogene til å 
vite hvor de skal gå.» Ordene tilhører Bent 
Høie, daværende helsepolitisk talsperson 
i Høyre, og ble framført under valgkam-
pen i 2013 da partiet la fram sitt program 
for å innføre folkevalgt styring av sykehus-
sektoren. Uttalelsen henspiller på at den 
politiske mobiliseringen om sykehustilbud 
ofte har tatt form av nettopp fakkeltog el-
ler tilsvarende former for demonstrasjoner. 
 Dette gjelder for eksempel beslutningen om 
å  legge ned Aker sykehus i Oslo, beslut-
ninger om å legge ned den akuttkirurgiske 
beredskapen i Flekkefjord, Odda, Nord-
fjord og Lærdal, flere beslutninger knyttet 
til nedleggelsen av fødeavdelingen i Kristi-
ansund, lokaliseringsbeslutningene i Nord-
møre og Romsdal og på Helgeland, og nå 
senest det  pågående struktur- og lokalise-
ringsspørsmålet om Sykehuset Innlandet. 
Sakene har det til felles at det har oppstått 

3 I St.meld. nr. 11 (2015–2016) ble Stortinget bedt om å slutte 
seg til en «veiledende nedre grense for akuttkirurgi på 60 
000–80 000 innbyggere», men det var fremdeles opp til de 
regionale helseforetakene å avgjøre hvilke konsekvenser dette 
skulle få for den faktiske sykehusstrukturen. I de øvrige planene 
er Stortinget i mindre grad blitt bedt om å ta stilling til hånd
faste spørsmål om struktur, funksjonsfordeling og så videre.
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et stort  politisk  engasjement etter beslutnin-
ger om at sykehustilbud legges ned eller sen-
traliseres. Det demokratiske underskuddet 
som Høyres daværende helsepolitiske tals-
person  påpekte i 2013 – og som politikere i 
andre partier har påpekt både før og siden 
–  henger med andre ord sammen med at be-
folkningen opplever at deler av deres syke-
hustilbud forsvinner fra nærområdet, uten 
at det finnes kanaler for å holde beslutnings-
takerne demokratisk  ansvarlig.

I valgforskningen skilles det mellom 
saker som er mer eller mindre politisk fram-
tredende4, i betydningen hvorvidt de opp-
fattes som viktige og/eller problematiske av 
velgere, og følgelig hvorvidt de er egnet til 
å avgjøre velgernes partivalg eller politisk 
atferd for øvrig. Likeledes er det i dagens 
helseforetaksstyrer enkelte styresaker som 
skaper stor offentlig oppmerksomhet og 
 folkelig mobilisering, mens andre styre-
saker knapt nok omtales utenfor styrerom-
met. Ett eksempel som kan illustrere hvor 
vidtrekkende politisk mobilisering som kan 
springe ut av en enkelt styresak i et helse-
foretak, er Helse Møre og Romsdal HFs 
styresak 26-19 – med beslutningen om å 
legge ned fødeavdelingen i Kristiansund. 
Denne saken omtales av aksjonens leder 
som utløsende årsak til den nå landsdek-
kende sykehusaksjonen Bunadsgeriljaen 
(Tidens Krav 2019). Uten at det finnes sys-
tematisk forskning som fastslår spesifikt 
hvordan velgerne rangerer nedleggelse og 
sentralisering av sykehustilbud sammenlig-
net med andre politiske saker5, gir den store 
politiske mobiliseringen knyttet til sentra-
lisering og nedleggelser i sykehussektoren 
grunn til å betrakte slike saker som politisk 
framtredende. Dette taler igjen for at den 
demokratiske forankringen av sykehussty-
rene må sikre at befolkningens vilje kommer 
til uttrykk nettopp i slike saker.

I forskningslitteraturen om representa-
tivt demokrati beskrives to ulike mekanis-
mer for hvordan demokratiske valg fører til 
at en myndighet eller et styre blir represen-

tativt – i den forstand at styret eller myn-
digheten opptrer i tråd med befolkningens 
vilje og ønsker. Det første innebærer litt for-
enklet at ulike kandidater legger frem sine 
valgprogrammer for velgermassen, hvorpå 
velgerne velger en kandidat ut fra hvilket 
valgprogram som står nærmest deres egne 
preferanser. Kandidaten som får flertallet 
av stemmene ansees dermed å ha fått et 
mandat til å gjennomføre det programmet 
vedkommende gikk til valg på, og antas å 
gjennomføre dette. Den andre mekanismen 
går ut på at folkeviljen kommer til uttrykk 
ved at velgerne kan holde de folkevalgte 
ansvarlig for politikken som er blitt ført, og 
straffe eller belønne dem alt ettersom de har 
opptrådt i tråd med befolkningens vilje eller 
ikke (Przeworski et al. 1999).

Gitt at det er de store strukturendringene 
som i størst grad mobiliserer velgere innen-
for sykehuspolitikken – nærmere bestemt 
der slike strukturendringer medfører at 
deler av befolkningen opplever å miste et 
tilbud – taler dette for at den demokra-
tiske forankringen av sykehusstyret først 
og fremst må være en mekanisme for å 
holde beslutningstakere ansvarlig for sine 
beslutninger. Det overordnede hensynet blir 
dermed at velgerne skal kunne kaste styre  - 
r epresentanter som ikke opptrer i tråd med 
folkeviljen.

Mekanismer for å holde  
beslutningstakere ansvarlig
En forutsetning for at velgerne kan  holde 
beslutningstakerne ansvarlig for  politikken  
som iverksettes representative  demokratier, 

4 «Polticial salience» i den engelskspråklige litteraturen, se blant 
annet Wlezien 2005.
5 I valgundersøkelsene for stortingsvalgene i periden 2001 
til 2017 har helse vært oppgitt som viktigste sak blant 15–23 
prosent av velgerne. I valget 2013 var helse det temaet som 
ble oppgitt som viktigst av flest velgere (23 prosent) (Bergh og 
Karlsen). 
6  Originalteksten benytter begrepet «parlamentarisk styrings
kjede», men prinsippet er det samme for lokale og regionale 
folkevalgte institusjoner.
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er at det finnes en ubrutt  demokratisk sty-
ringskjede  (Olsen 1978)6. En  styringskjede 
kan kort oppsummeres slik: Den offentlige 
forvaltningen iverksetter  politiske vedtak 
som er fattet av medlemmer av regjeringen. 
 Regjeringen er avhengig av å ha tillit hos 
et flertall av  nasjonalforsamlingens med-
lemmer. Medlemmene av nasjonalforsam-
lingen er  ansvarlig overfor velgerne i sitt 
valgdistrikt, og kan kastes ved neste valg. 
Velgerne erfarer de praktiske konsekvense-
ne av vedtakene – enten direkte som skatte-
betalere, brukere av offentlige tjenester og 
så videre, eller indirekte gjennom mediene 
og den  offentlige debatten – og partivalget 
 bestemmes i alle fall delvis av hvorvidt man 
er tilfreds med den iverksatte politikken. På 
denne måten går det en ubrutt kjede fra vel-
gernes stemmegivning i valget og helt frem 
til politikken settes ut i livet av forvaltnin-
gen. Et underliggende premiss for denne 
tankegangen er at de innbyggerne som selv 
berøres av konsekvensene av et politisk 
vedtak må kunne holde beslutningstakerne 
 ansvarlig.

Overført til den lokale og regionale 
sykehusstyringen, tydeliggjør erkjennelsen 
om en demokratisk styringskjede problemet 
ved å skulle oppnå politisk ansvarliggjøring 
gjennom å oppnevne folkevalgte politikere 
i helseforetaksstyrene, slik Jens Stolten-
bergs andre regjering innførte som prinsipp 
i 2005. (Plattform for regjeringssamarbei-
det mellom Arbeiderpartiet, Sosialistisk 
Venstre parti og Senterpartiet 2005-09: 39.) 
All den tid styremedlemmene får sitt man-
dat fra helseforetakets eier, snarere enn fra 
den folkevalgte forsamlingen de er en del av, 
går det ingen ubrutt demokratisk styrings-
kjede fra velgernes stemmesedler og fram til 
utfallet av sykehusstyrenes beslutninger. 

Erkjennelsen om en demokratisk  styrings- 
kjede fører oss dessuten til en annen kon-
klusjon: Gitt at de som berøres av beslutnin-
gene skal kunne holde beslutningstakerne 
ansvarlig, er det nødvendig at alle innbyg-
gere som hører til opptaksområdet til et 

sykehus har muligheten til å påvirke sam-
mensetningen av sykehusstyret gjennom 
valg. Det betyr at det må være sammenfall 
mellom den geografiske avgrensningen til 
den folkevalgte forsamlingen og sykehusets 
opptaksområde. 

Dette har igjen konsekvenser for hvor-
dan vi kan tenke oss at et eventuelt indirekte 
valgt sykehusstyre bør innrettes. Hvis vi for 
eksempel forestiller oss en modell der syke-
husstyrene tilsvarer dagens helseforetaks-
grenser og utgår fra fylkestingene, vil det 
oppstå et problem i og med at fylkesgren-
sene verken før eller etter regionreformen 
av 1. januar 2020 samsvarer fullstendig med 
dagens helseforetaksgrenser. For å illus-
trere med noen rent praktiske eksempler: 
I en slik modell risikerer vi at innbyggere 
som til hører Stord sjukehus (Vestland fylke) 
ikke kan påvirke styresammensetningen i 
et sykehusstyre som tilsvarer dagens Helse 
Fonna HF (basert i Rogaland fylke), eller 
at innbyggere som tilhører Narvik sykehus 
(Nordland fylke) ikke kan påvirke styre-
sammensetningen i et sykehusstyre som til-
svarer dagens Universitetssykehuset Nord-
Norge HF (basert i Troms og Finnmark 
fylke). Risikoen er med andre ord at innbyg-
gerne som rammes direkte av beslutningene 
ikke har anledning til å holde beslutnings-
takerne ansvarlig gjennom valg. 

Derimot har hver enkelt kommune (samt 
de enkelte bydelene i de største kommunene) 
med svært få unntak lokalsykehustilhørig-
het til ett sykehus. Således er det mulig å 
forestille seg en modell med sykehusstyrer 
som velges av og blant medlemmene i kom-
munestyrene i sykehusets opptaksområde. I 
så fall er det nødvendig at alle kommunene 
er representert i sykehusstyret – i motsatt 
tilfelle vil den demokratiske styringskjeden 
være brutt for en del av befolkningen som 
hører til sykehusets opptaksområde. Sam-
tidig vil det for mange kommuner være slik 
at befolkningen får lokalsykehustjenester 
ved ett sykehus, og regionsykehustjenester 
ved et annet sykehus. Dessuten praktiserer 
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flere av dagens helseforetak en funksjons-
fordeling mellom egne sykehus, der enkelte 
lokalsykehusfunksjoner ikke tilbys ved alle 
sykehusene i foretaket. Gitt at det fortsatt 
skal finnes regionsykehus og et visst omfang 
av funksjonsfordeling mellom sykehusene i 
en region – og gitt samtidig at alle velgere 
skal kunne holde beslutningstakere ansvar-
lig for beslutninger som berører dem selv – 
synes det vanskelig å komme utenom at det 
finnes et regionalt folkevalgt nivå.

Direkte eller indirekte valg
Bør sykehusstyrene velges direkte, eller bør 
de velges indirekte gjennom de folkevalgte 
forsamlingene som allerede er etablert på 
lokalt og regionalt nivå? Og dersom syke-
husstyrene skal velges indirekte, hvilke 
prinsipper bør gjelde for hvordan styrene 
skal settes sammen?

Innenfor statsvitenskapen er det vanlig å 
skille mellom to ulike prinsipper for å orga-
nisere politiske systemer med flere ulike sty-
ringsnivåer (Hooghe og Marks 2003): Det 
første kan kalles et generalistprinsipp eller 
et geografisk prinsipp. Det innebærer typisk 
at lokale og regionale styringsnivåer er inn-
delt i geografisk definerte enheter, og at hver 
enhet forvalter et bredt sett av oppgaver. 
Etter dette prinsippet finnes det relativt få 
styringsnivåer, og de overlapper typisk på 
en slik måte at hver lokal enhet tilhører én 
og bare én regional enhet. Det andre prin-
sippet kan kalles et spesialistprinsipp eller et 
funksjonelt prinsipp. Det innebærer typisk 
at det opprettes langt flere styrings nivåer, 
hvor hvert nivå har et svært begrenset sett 
med oppgaver. Etter dette prinsippet vil de 
geografiske grensene mellom ulike styrings-
nivåer typisk krysse hverandre.

For å løfte teorien ned på den norske 
landjorda: Det lokale og regionale folke-
styret i Norge, med generalistkommuner 
og -fylkeskommuner, bygger i stor grad på 
det første prinsippet (Helgøy og Aars 2008). 
Kommunene har et svært bredt antall opp-

gaver. Disse oppgavene er i all hovedsak 
de samme for alle landets kommuner, uav-
hengig av kommunens størrelse. Det finnes 
kun to folkevalgte nivåer under det stat-
lige nivået – det kommunale og det fylkes-
kommunale – og hver kommune tilhører 
ett og bare ett fylke. Skulle man opprette 
direkte valgte sykehusstyrer, ville dette der-
imot svare til det andre prinsippet for fler-
nivåstyring: Sykehusstyrene ville kun hatt 
én oppgave, nemlig å styre sykehuset eller 
sykehusene de er satt til å forvalte. Dagens 
foretaksstyrer har myndighet over helt egne 
geografiske områder, som ikke overlapper 
med fylkesgrensene – verken før eller etter 
regionreformen av 1. januar 2020. Det er 
dermed nærliggende at en folkevalgt modell 
basert på dagens foretaksgrenser ville skape 
kryssende grenser mellom ulike folkevalgte 
styringsnivåer. Med andre ord ville en 
modell med direkte valgte sykehusstyrer 
bryte betydelig med den norske tradisjonen 
for lokalt og regionalt folkestyre.

Derimot vil en modell som bygger på 
indirekte valgte sykehusstyrer ikke nødven-
digvis kreve stort nybrottsarbeid i norske 
kommunestyrer eller fylkesting. Gjennom 
lov om interkommunale selskaper er det 
etablert mekanismer for at den øverste myn-
digheten i slike selskaper – representantska-
pet – velges av og blant medlemmene i de 
deltakende kommunene. Disse represen-
tantskapene velges som hovedregel for en 
fireårsperiode (IKS-loven §6). Typisk skjer 
dette kort tid etter at et nytt kommune-
styre samles etter kommunevalget. Hver 
enkelt kommune står etter loven fritt til å 
gjennomføre nyvalg underveis i valgperio-
den, og nyvalget gjelder da den resterende 
delen av valgperioden (IKS-loven §6). Hver 
av de deltakende kommunene skal ha minst 
én representant i representantskapet. Som 
hovedregel har hver representant én stemme, 
men loven åpner for at enkelte av represen-
tantene kan ha flere stemmer dersom dette 
er avtalt blant deltakerkommunene (IKS- 
loven §9). Det er naturlig å forestille seg at 
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en modell med indirekte valgte sykehus-
styrer utformes på bakgrunn av regelverket 
for interkommunale selskaper.

Forholdet mellom kommuner  
og sykehus
Dersom dagens utnevnte helseforetaks-
styrer erstattes med indirekte valgte syke-
husstyrer som utgår fra kommunestyrene, 
vil dette nødvendigvis få følger for sam-
handling mellom sykehus og kommuner. Da 
samhandlingsreformen trådte i kraft i 2012, 
var hensikten blant annet å dempe veksten i 
spesialisthelsetjenesten ved å la kommune-
helsetjenesten yte en større del av de sam-
lede helsetjenestene. Blant hoved grepene 
for å gjennomføre samhandlingsreformen 
var en kommunal medfinansiering av spe-
sialisthelsetjenestens utgifter7, kommunal 
betalingsplikt for pasienter som ligger ut-
skrivningsklare på sykehus, og lovpålagte 
samarbeidsavtaler mellom hvert helsefore-
tak og kommunene som sognet til foretaket 
(St.meld. nr. 47 (2008–2009)). 

I årene etter at samhandlingsreformen 
trådte i kraft, er det imidlertid påpekt at 
forholdet mellom kommunene og helsefore-
takene er preget av et ujevnt styrkeforhold 
i favør av helseforetakene. Riksrevisjonens 
undersøkelse av ressursutnyttelse og kva-
litet i helsetjenesten etter innføringen av 
samhandlingsreformen konkluderer med 
at kommunene har overtatt ansvaret for 
pasienter som tidligere lå ferdigbehandlet 
i sykehus, men at kommunene i liten grad 
har økt kapasiteten eller styrket kompetan-
sen etter at reformen trådte i kraft (Dok. 3:5 
(2015–2016)). 

En gjennomgang av forskningen om 
samarbeidsavtalene mellom kommuner og 
helseforetak konkluderer at bildet er sam-
mensatt, men at tendensen viser et asym-

metrisk maktforhold der foretaket er den 
sterke parten (Norges Forskningsråd 2016; 
Løhre og Grimsmo 2015). Gjennomgangen 
peker på at kommunene i liten grad opplever 
økt likeverd i forhandlinger og samarbeid, 
at det fortsatt er sykehuslegene som har 
definisjonsmakten i vurderingen og beslut-
ningen om en pasient er utskrivningsklar, 
og at folkevalgte i kommunene er forholds-
vis fraværende i utformingen av avtaler og 
tiltak i samhandlingsreformen. Med den 
kommunale betalingsplikten for utskriv-
ningsklare pasienter har man ifølge evaluer-
ingen oppnådd den tilsiktede  konsekvensen 
at  liggetiden ved sykehus er gått ned, men 
man observerer samtidig den utilsiktede 
konsekvensen at antallet innleggelser er økt 
betydelig (Norges Forskningsråd 2016: 6). 
Evalueringen finner videre at det er spørsmål 
om utskrivningsklare pasienter som skaper 
den største uenigheten mellom helseforetak 
og kommuner, og peker på betalingsplikten 
som forklaring på dette (ibid.: 24).

En nyere undersøkelse konkluderer med 
at «helseforetakene har hatt noe større inn-
flytelse på samarbeidsavtalene enn kommu-
nene», og at respondentene i undersøkelsen 
som «mente at avtalene ivaretar helsefore-
takenes ønsker og behov» var flere enn dem 
som svarte det samme om kommunenes 
behov (Rommetvedt og Nødland 2020). 
Forskerne mener en forklaring kan være 
at helseforetakene er mer enhetlige aktører 
med større definisjonsmakt på helseområ-
det enn kommunene.

Også Regjeringen Solberg har aner-
kjent disse tendensene. I Nasjonal helse- 
og sykehusplan 2020–2023 beskrives for-
holdet mellom sykehusene og kommunene 
som et forhold mellom «parter», ikke 
«partnere», der «dialogen har vært orien-
tert mot deling av ansvar og håndtering av 
økonomiske konsekvenser, noe som kan 
ha flyttet oppmerksomheten bort fra felles 
utvikling av bedre tjenester» (St.meld. nr. 7  
(2019–2020): 26). På denne bakgrunnen 
har regjeringen opprettet 19 såkalte helse-

7  Tiltaket ble avviklet fra og med 2015 (Prop 95 S  
(20132014))..
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fellesskap, hvor kommuner og helsefore-
tak skal møtes på tre nivåer: Møte mellom 
toppledere i de to sektorene for å forankre 
den grunnleggende retningen for tjenestene, 
møter mellom faglige ledere i de to sekto-
rene for å ta stilling til strategiske spørsmål, 
og møter blant fag personer i de to sektorene 
om faglige spørsmål. Effektene av dette til-
taket er ennå uvisse.

Det synes i alle tilfeller ukontroversielt å 
konkludere med at forholdet mellom syke-
hus og kommuner bærer preg av et forhold 
mellom forhandlingsparter, ofte med ulike 
interesser, der sykehuset i det store bildet 
framstår som den sterkeste parten. Det bør 
videre være ukontroversielt å anta at dette 
forholdet vil endres betydelig dersom syke-
husstyrene skal utgå fra kommunestyrene 
i opptaksområdene, og at kommunene i 
mindre grad vil oppfatte seg som den svake 
part overfor sykehusene. Det er i det hele 
tatt vanskeligere å forestille seg en skarp 
forhandlingssituasjon mellom kommune-
helsetjenesten og spesialisthelsetjenesten 
dersom de samme folkevalgte er ansvarlig 
for tjenestetilbudet i begge sektorene. Dette 
vil imidlertid også avhenge av hvordan sam-
handlingen mellom kommunehelsetjenesten 
og sykehusene generelt reguleres.

Diskusjon
Arbeidet med å sikre at lokale og  regionale 
sykehusbeslutninger forankres  demokratisk, 
vil nødvendigvis støte på mange  dilemmaer. 
På én side kan et direkte valgt sykehusstyre 
sies å skape den mest direkte og umiddel-
bare koblingen mellom velgerne og sykehus-
styringen, hvor et valgresultat kan forstås 
som en tydelig dom fra velgerne over den 
syke huspolitikken som er blitt ført, uav-
hengig av andre saker. Samtidig represen-
terer dette et skarpt brudd med den norske 
tradisjonen for lokal og regional folkevalgt 
styring, og er en modell som i større grad 
krever at det bygges opp nye institusjoner og 
nytt byråkrati.

Det naturlige alternativet er en modell 
med indirekte valg basert på dagens folke-
valgte institusjoner. Sykehusenes opptaks-
områder overlapper i stor grad med kom-
munegrensene, i den forstand at de aller 
fleste kommuner (eller bydeler i de største 
byene) har lokalsykehustilhørighet til ett 
sykehus. Dermed tillater en slik modell at 
de innbyggerne som berøres av endringer i 
sykehustilbudet kan påvirke sykehusstyrin-
gen gjennom valg – enten vi ser for oss at 
sykehusstyrene skal være tilknyttet hvert 
enkelt sykehus, eller om de skal ligge på et 
nivå som tilsvarer dagens helseforetak. 

Når et nytt kommunestyre konstitue-
res etter et valg, må det dannes et flertall 
– enten i form av et valgteknisk samarbeid 
for å velge ordfører og varaordfører, eller 
rundt en mer forpliktende politisk platt-
form. Dersom sykehusstyrene skal utgå fra 
kommunestyrene, er det naturlig å forestille 
seg at styre medlemmet har sitt mandat fra 
det samme flertallet. På samme måte som 
det vanligvis gjøres ved valg av represen-
tantskap til interkommunale selskaper, er 
det naturlig at styrerepresentantene til syke-
husstyrene velges i forbindelse med at det 
nye kommunestyret samles, eller kort tid 
etterpå, og at valget gjelder for kommune-
valgperioden. I regelverket for valg av repre-
sentantskap i interkommunale  selskaper 
finnes det allerede mekanismer som kan 
bidra til at den demokratiske styringskje-
den forblir mest mulig ubrutt. Dersom 
det underveis i valgperioden dannes en ny 
flertallskoalisjon i kommunestyret – eller 
det skjer andre vesentlige endringer i den 
politiske situasjonen i kommunen – åpner 
nyvalgmekanismen for at styrerepresentan-
ten til enhver tid representerer det rådende 
flertallet. 

Tilsvarende er nyvalget en mekanisme 
for at flertallet kan trekke sin tillit til styre-
representanten, dersom vedkommende ikke 
har opptrådt i tråd med flertallets vilje. På 
denne måten er det til enhver tid flertallet 
i kommunestyret som står ansvarlig over-
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for velgerne for alt styremedlemmet fore-
tar seg i sykehusstyret. Dersom en velger er 
utilfreds med den lokale sykehusstyringen 
i inneværende valgperiode – og samtidig 
anser denne misnøyen som såpass viktig at 
den bør avgjøre partivalget – er det natur-
lig at velgeren gir uttrykk for sin misnøye 
ved å stemme på et parti i opposisjon til 
kommune styreflertallet. Dersom velgeren 
skal ha en reell mulighet for å holde sine 
folkevalgte ansvarlig for beslutningene som 
 fattes i sykehusstyret, er det imidlertid en 
helt nødvendig forutsetning at det er full 
åpenhet om styredokumenter og styre møter, 
og følgelig full åpenhet om hvilke styremed-
lemmer som står bak hvilke beslutninger. 
Et tilleggsmoment som kan tale for at syke-
husstyrene utgår fra kommunestyrene, er at 
dette kan motvirke den asymmetrien som er 
påvist i maktforholdet mellom kommune-
sektoren og sykehussektoren, og på denne 
måten styrke samhandlingen mellom de to 
 nivåene.

Det er ikke dermed sagt at et indirekte 
valgt sykehusstyre som utgår fra kommune-
styrene er fritt for dilemmaer eller utfordrin-
ger. For eksempel er det en kjensgjerning 
at flertallsvalg typisk favoriserer de største 
partiene. I et sykehusstyre der medlemmene 
velges gjennom flertallsvalg i kommune-
styrene, er det grunn til å vente at de mindre 
partiene er uforholdsmessig svakt represen-
tert i sykehusstyrene. Samtidig innebærer en 
slik modell at alle partiene som danner fler-
tallet i et kommunestyre, både de større og 
de mindre, står ansvarlig overfor velgerne 
for styrerepresentantens opptreden i syke-
husstyret. Dersom styret i hvert lokalsyke-
hus skal ha ett medlem fra hver kommune 
i opptaksområdet, vil nødvendigvis størrel-
sen på styrene variere vesentlig fra sykehus 
til sykehus. De største sykehusstyrene vil i 
så fall være betydelig større enn styrene i 
dagens helseforetak. Hvis hvert styremed-
lem skal ha én stemme i sykehusstyret, vil 
kommuner med lavt innbyggertall ha den 
samme representasjonen som mer folkerike 

kommuner i samme opptaksområde. 
Samtidig som en slik modell sikrer repre-

sentasjon for distriktskommunene, skaper 
det en skjevhet der den relative innflytelsen 
hver enkelt velger har over sykehuspolitik-
ken er mindre i de største kommunene enn 
i de minste. Dette kan særlig by på proble-
mer dersom en sykehussak er preget av kon-
fliktlinjer mellom by og land, eller mellom 
ulike deler av et geografisk område. Den 
motsatte løsningen er å la de største kom-
munene være representert med mer enn én 
representant i sykehusstyret, eller ved å la 
styremedlemmene fra de største kommu-
nene ha mer enn én stemme. Begge deler er 
det allerede åpning for i dagens regelverk for 
interkommunale selskaper. Skal de største 
kommunene ha flere styrerepresentanter, er 
det grunn til å anta at de største sykehussty-
rene blir svært store. En modell der styre-
representanter tildeles et antall stemmer ut 
fra innbyggertallet i kommunen de repre-
senterer, kan imidlertid bidra til økt grad av 
proporsjonal representasjon, uten at styret 
av den grunn blir vesentlig større. 

Avveiningen mellom disse to hensynene 
– å sikre interessene til geografiske utkanter 
versus å sikre en mest mulig proporsjonal 
representasjon der hver stemme teller like 
mye – er ikke unik for spørsmålet om hvor-
dan man sikrer demokratisk forankring av 
sykehusstyrer. Tvert imot vil ethvert forsøk 
på å utforme eller justere en valgordning 
støte på dette dilemmaet. Og med indirekte 
valg vil utfordringen med å sikre full pro-
porsjonal representasjon – uansett modell – 
være større enn ved direkte valg. Sam tidig 
er det grunn til å anta at potensialet for 
geografiske konfliktlinjer blir begrenset av 
at det er Stortinget som skal ta stilling til de 
grunnleggende spørsmålene om funksjons-
fordeling, sykehusstruktur og så videre. 

Diskusjonen om hvordan lokale og 
regionale sykehusbeslutninger bør forank-
res demokratisk, synliggjør i det hele tatt 
mange av utfordringene som oppstår idet 
generelle demokratiske prinsipper møter 
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den praktiske virkeligheten. Detaljene i en 
lokal sykehusdemokratimodell trenger uan-
sett grundigere utredning enn denne artik-
kelen tillater. Uansett bør en demokratisk 
forankring av lokale og regionale sykehus-
beslutninger ikke miste av syne viktigheten 
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av en klar og ubrutt demokratisk styrings-
kjede: Alle innbyggere som påvirkes av 
endringer i sykehustilbudet må ha mulighet 
til å holde beslutningstakerne ansvarlige – 
ved å straffe eller belønne sine egne folke-
valgte gjennom valg. 
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Hallvard Bakke siviløkonom

Sindre Farstad seniorrådgiver i Pensjonistforbundet

Utfordringene 
i Perspektivmeldingen 
2021
Den 12. februar 2021 la regjeringen Solberg fram Perspektiv-
meldingen 2021 (Meld.St.14. 2020– 2021). Regjeringen åpnet 
meldingen med å understreke at i årene framover vil Norge 
står overfor både nye og kjente utfordringer. Bakgrunnen 
er at i «tiårene som kommer vil det stå færre i yrkesaktiv 
alder bak hver pensjonist. Statens utgifter vil gå opp, uten 
at inntektene øker like mye.» Dette er i samsvar med hva 
 regjeringen skrev i den forrige perspektivmeldingen fra 2017: 

«Det ligger an til at handlingsrommet i finanspolitikken de 
neste 10–15 årene blir vesentlig mindre enn vi er blitt vant 
til. Etter 2030 blir  utfordringene enda større siden andelen 
over 80 år da tiltar,  samtidig som bidraget fra oljefondet 
gradvis vil finansiere en mindre del av de offentlige utgiftene. 
Det vil oppstå et økende finansieringsbehov i  offentlig for-
valtning som betyr at budsjettene må styrkes ved økte inn-
tekter eller reduserte utgifter. Den videre utbygging av det 
 offentlige tjenestetilbudet vil øke utfordringene.»
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I nasjonalbudsjettet for 2020 fulgte regjerin-
gen opp med: 

«Vi er inne i en ny fase i finanspolitikken. 
Siden handlingsregelen ble innført i 2001 er 
bruken av oljepenger blitt trappet vesentlig 
opp. De siste årene er denne trenden brutt, 
og bruken av oljeinntekter er blitt holdt om 
lag stabilt sett i forhold til verdiskapingen 
i fastlandsøkonomien. Framover anslås 
 veksten i pensjonsfondet å være lavere enn i 
årene vi har bak oss. På sikt vil petroleums-
inntektene avta, og et drøyt tiår fra nå vil 
fondsavkastningene mest sannsynlig følge 
en nedadgående bane målt som andel av 
verdiskapingen i fastlandsøkonomien, fordi 
veksten i fondskapitalen da ikke lenger vil 
holde følge med veksten i fastlandsøkono-
mien. Rommet for ytterligere bruk av olje-
inntekter er dermed svært begrenset.»

Regjeringens argument er at det blir 
 stadig flere eldre som skal forsørges av den 
yrkesaktive delen av befolkningen i frem-
tiden. I juni 2020 uttalte for eksempel stats-
minister Erna Solberg da hun annonserte at 
pensjonsreformen skulle evalueres: 

«I Norge er det nå litt over fire personer 
i arbeidsfør alder pr. person over 67 år. I 
2060 vil det være 2,2 personer i arbeidsfør 
alder pr. person over 67 år. Og i 2100 bare 
1,8 personer. På lang sikt er dette dramatisk 
for hvordan vårt samfunn skal utvikle seg. 
Samtidig som befolkningen eldes blir det 
mindre rom for å øke bruken av oljepenger 
framover. Vi får det Finansdepartementet 
kaller et inndekningsbehov. I perspektiv-
meldingen ble det anslått til nær fem milli-
arder kroner hvert år etter 2030.»

Sindre Farstad påviser i  Fagbladet 
 Samfunn og økonomi nr. 1 & 2/2020 at de 
som hevder at økonomien ikke er  bære  - 
kraftig, tar feil. De tar ikke hensyn til 
utviklingen i  verdiskapingen til dem som 
er i arbeidsfør  alder. Grunnen til disse feil-
aktige  påstandene er at det ikke er justert 
for endringer i produktiviteten pr. syssel-
satt, men at man bare ser på utviklingen i 
antall eldre («eldrebølgen»). At det blir flere 

 pensjonister i fremtiden betyr ikke at vel-
standsnivået må reduseres. Produktiviteten 
pr. yrkesaktiv vil øke til tross for at det blir 
flere pensjonister.

I perioden fra 1998 til inngangen av 2020 
var den gjennomsnittlige realavkastnin-
gen av Oljefondet 4,4 prosent pr. år (kilde: 
 Statens pensjonsfond utland, Årsrapport 
2020). I forbindelse med behandlingen av 
Perspektivmeldingen 2017 ble forventet 
 realavkastning nedjustert fra 4 til 3 prosent 
pr. år. De senere årene har uttaket fra fondet 
vært under 3 prosent i året. Pandemien har 
ført til en betydelig svekkelse av statsbud-
sjettet og dermed økte fondsuttak. Også i 
2021 bidrar ekstraordinære  koronarelaterte 
utgifter til et relativt høyt nivå på det olje-
korrigerte underskuddet. Det har ført til en 
reduksjon i fondskapitalen og det tilhørende 
bidraget fra fondsavsetningen til finansier-
ing av de offentlige utgiftene framover. 

Svekkelsen av statsbudsjettet gjennom 
2020 og 2021 bidrar derfor til å øke inn-
dekningsbehovet fram mot 2060. Ifølge 
 nasjonalbudsjettet for 2021 anses imidler-
tid fondskapitalen å vokse betydelig mer 
enn anslått i Perspektivmeldingen 2017. 
Dette bidrar til en oppjustering av pensjons-
fondets bidrag til finansiering av de offent-
lige utgiftene fram mot 2060 og derfor til å 
redusere inndekningsbehovet. 

Dersom det årlige uttaket fra fondet 
forblir under realavkastningen av fondet  
(3 %), vil en stadig større andel av verdiene 
i Oljefondet bli overført til framtidige gene-
rasjoner. Disse kan også forvente en høyere 
verdiskaping og kjøpekraft enn i dag med 
tanke på den forventede utviklingen i  brutto 
nasjonalprodukt og produktivitet pr. års-
verk. Oljefondet var i 2020 større enn alle 
opparbeidede rettigheter til alderspensjon 
fra folketrygden, samt Statens pensjons-
kasses samlede forpliktelser til alders-, 
 uføre- og etterlattepensjoner, ifølge nasjo-
nalbudsjettet

Holden-utvalget peker på at et lavere 
uttak enn forventet realavkastning kan 



 105

virke som sikring mot et større fall i fonds-
verdien, siden vi dermed lettere unngår å 
bruke mer enn forventet avkastning i slike 
tilfeller.

Avkastning og utvikling av Statens 
 pensjonsfond utland fra haikjeften 
i 2005 til dagens nivå
I desember 2004 ble det i forbindelse med 
utredningene av pensjonsreformen presen-
tert anslag på utviklingen i pensjonsutbetal-
inger i årene framover. Mens pensjons-
utgiftene var forventet å øke, var framtidige 
oljeinntekter ventet å avta. Et bilde som ble 
presentert i kortversjonen av St.meld. nr. 12  
(2004–2005) var den såkalte «haikjeften». 

Det ble vist til at de samlede pensjonsfor-
pliktelsene langt på vei vil overstige  verdien 
av Oljefondet. Vi kunne lese følgende: 
«Fondet utgjør i dag rundt 1000 milliarder 
kroner. Til sammenlikning er statens sam-
lede pensjonsforpliktelser i folketrygden om 
lag 4400 milliarder kroner, hvorav alders-
pensjonene utgjør om lag 3500 milliarder 
kroner. Pensjonsforpliktelsene i folketryg-
den anslås å øke med 200–250 milliarder 
kroner pr. år. Petroleumsfondet vil ha en 
klart svakere vekst, slik at gapet mellom 
statens pensjonsforpliktelser og kapitalen i 
Petroleumsfondet vil øke, se figur 2».  

Figuren viste at verdien av Oljefon-
det var ventet å ligge betydelig lavere enn 
alders pensjonsforpliktelsene både i det 
dagjeldende pensjonssystemet, og også etter 
gjennomføringen av pensjonsreformen med 
inn føringen av den «moderniserte» folke-
trygden. Haikjeften var sentral i å selge inn 
pensjonsreformen. 

I etterpåklokskapens lys vet vi mer om 
hvordan Oljefondets utvikling har stått 
seg mot utviklingen i statens alderspen-
sjonsforpliktelser. Nasjonalregnskapet for 
2020 viser at BNP for Fastlands-Norge var 
3042 milliarder kroner (kilde: SSB), mens 
oljefondet pr. 31.12.2020 var 10  914 milli-
arder  (kilde: Statens pensjonsfond utland, 
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Det store gapet mellom folketrygdens utgifter til 
alders- og uførepensjon og statens netto kontantstrøm 
fra  petroleumsvirksomheten blir ofte omtalt som «hai-
kjeften». (Prosent av BNP for Fastlands-Norge.)

Figur 1
«Haikjeften».
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Figur 2
Pensjonsforpliktelser og Petroleumsfondet.  
Prosent av BNP for FastlandsNorge.
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Årsrapport 2020). Ved inngangen til 2021 
hadde Oljefondet altså en verdi tilsvarende 
359 prosent av Fastlands-BNP. 

Oljefondet har vokst langt mer enn det 
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som var forventet da pensjonsreformen var 
på planleggingsstadiet. I nasjonalbudsjettet 
for 2021 kan vi lese at nåverdien av folke-
trygdens allerede opptjente forpliktelser 
til alderspensjoner var på 9201 milliarder 
kroner ved inngangen til 2021. Oljefondets 
verdi var 10 914 milliarder. Mens de fram-
tidige pensjonsforpliktelsene var 3,5 ganger 
så høye som verdien av oljefondet i 2005, 
er verdien av Oljefondet nå større enn pen-
sjonsforpliktelsene. Verdiene i Oljefondet 
kan riktignok svinge betydelig, da 70 pro-
sent er plassert i aksjer. Vi skal imidlertid 
uansett ikke utbetale alle framtidige pensjo-
ner på én gang, det skal skje kontinuerlig og 
gradvis i et evigvarende perspektiv. Det har 
aldri vært nødvendig at Oljefondets verdi 
må overstige pensjonsforpliktelsene, men 
dette illustrere den positive utviklingen i 
forholdet mellom verdiene av Oljefondet og 
pensjonsforpliktelsene de siste årene. 

Figur 3 er hentet fra nasjonalbudsjettet 
2021, og viser hvordan Oljefondets forven-
tede utvikling fram mot 2050 stadig har 
blitt oppjustert i nyere nasjonalbudsjett. En 

årsak er at den faktiske avkastningen som er 
oppnådd har blitt høyere enn de anslagene 
som har ligget til grunn.

I tidligere framskrivninger av Oljefon-
dets utvikling de neste tiårene har Finans-
departementet lagt til grunn en beregnings-
teknisk forutsetning om at realavkastningen 
og uttaket fra Oljefondet vil være like store. 
For eksempel lå det til grunn en realavkast-
ning på 3 prosent og et uttak pr. år på 3 
prosent i framskrivningene av Oljefondet i 
nasjonalbudsjettene for 2018, 2019 og 2020. 

Framskrivningen av Oljefondets utvik-
ling i nasjonalbudsjettet 2021 forutsetter 
også at det oppnås en realavkastning på  
3 prosent hvert år, men at uttaket av Olje-
fondet kun er på 2,75 prosent hvert år fra 
2022. Dette får betydning for framskriv-
ningene av Oljefondet. Dersom uttaket er 
lavere enn den forventede realavkastningen, 
vil  fondet vokse mer enn dersom uttaket og 
real avkastningen forventes å bli like store. 

Handlingsregelen sier at «over tid skal 
uttaket følge den forventede realav-
kastningen av fondet, mens bruken av 
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Figur 3 
Anslag på verdien av oljefondet i ulike nasjonalbudsjetter. Prosent av trendBNP for FastlandsNorge. 
(Kilde: Nasjonalbudsjettet 2021)
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 olje inntekter det enkelte år skal tilpasses 
 konjunktursituasjonen i økonomien». Legg 
merke til at uttaket skal følge den forven-
tede realavkastningen, og ikke den faktiske 
realavkastningen. Dette åpner for at Stor-
tinget kan justere «forventningene», dersom 
de ønsker et større eller mindre uttak. For-
ventet realavkastning ble senest nedjustert 
fra 4 til 3 prosent i forbindelse med framleg-
gelsen av Perspektivmeldingen 2017.

I Perspektivmeldingen 2021 framheves 
det at Oljefondet nå utgjør tre ganger så 
mye som den årlige verdiskapingen i fast-
landsøkonomien. Verdien av et stort olje-
fond med 70 prosent aksjeandel kan svinge 
mye. Det står at: «Usikkerhet om fonds-
verdien tilsier isolert sett at vi går forsik-
tig frem i den  videre innfasingen av fonds-
midler i norsk økonomi». Det tyder på at 
Finansdepartementet kan ønske å bruke 
mindre oljepenger hvert år enn den forven-
tede  realavkastningen. Det er også innen-
for handlingsregelen å bruke mindre enn  
3 prosent i normale år, slik at man kan  bruke 
litt ekstra i krisetider, og allikevel ligge på 
et gjennomsnitt over lengre tid på om lag  
3 prosent. 

I årstalen for 2021 uttalte Sentralbank-
sjef Øystein Olsen følgende: «Forventet 
realavkastning på fondet er anslått til 3 
prosent pr. år. Anslaget ble sist oppdatert 
i 2016 i forbindelse med beslutningen om å 
øke aksjeandelen i fondet.» «Skulle vi i dag 
gjenta beregningen fra 2016, ville endringen 
i rentenivået alene redusert anslaget på for-
ventet realavkastning fra rundt 3 prosent til 
om lag 2 prosent pr. år». 

Sentralbanksjefen argumenterer  altså 
for at vi bør senke «forventingene» til 
 realavkastning ytterligere. Det kan virke lite 
troverdig dersom man «forventer» lavere 
 realavkastning, når det egentlig er det årlige 
uttaket fra fondet som ønskes nedjustert.

Til sammenligning viser årsrapporten til 
Statens pensjonsfond utland at realavkast-
ningen siden fondet ble opprettet i 1998 har 
vært på 4,4 prosent pr. år i gjennomsnitt.

Oljefondets realavkastning har historisk 
sett vært langt høyere enn de to prosentene 
sentralbanksjefen hevder vi kan forvente 
framover. De siste ti årene har realavkast-
ningen vært hele 6,25 prosent i gjennomsnitt 
pr. år. Dette er selvfølgelig størrelser som 
er utsatt for svingninger i aksje- og rente-
markedene, og ingen kan vite med sikker-
het hva avkastningen blir i fremtiden. Det 
er imidlertid verdt å spørre seg om ikke sen-
tralbanksjefen er vel pessimistisk med tanke 
på den framtidige avkastningen. Tror han 
virkelig at realavkastningen vil bli to pro-
sent framover, eller er dette bare et utspill 
for å nedjustere oljepengebruken?

Spørsmålet er interessant i et genera-
sjonsperspektiv. Jo mindre oljepenger vi 
bruker nå, desto mer oljepenger vil vi ha 
til framtidige generasjoner, og vice versa. 
 Nivået på uttaket av Oljefondet har dermed 
en fordelingseffekt mellom generasjonene. 
Her bør det være en rimelig balanse, slik at 
både dagens og fremtidens generasjoner får 
en rettferdig del av vår felles finansformue.

Handlingsregelen har vært basert på at vi 
kun bruker forventet realavkastning, og det 
innebærer at fondskapitalen  opprettholder 

Siden 
1.1.1998 Siste 15 år Siste 10 år Siste 5 år Siste 12 måneder

Fondets netto  
realavkastning 
(prosent)

4,42 4,57 6,25 7,02 10,16

Tabell 1. 
Oljefondets realavkastning pr. 31.12.2020.
Kilde: www.nbim.no/no/oljefondet/avkastning/
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sin realverdi, og ikke tappes over lengre 
tid. Når Finansdepartementet i sine fram-
skrivninger av Oljefondet legger til grunn 
en avkastning på 3 prosent, mens uttaket 
kun forventes å være 2,75 prosent pr. år, så 
betyr dette at fondet reelt sett vil vokse over 
lengre tid. Også etter at de siste inntektene 
fra oljevirksomheten vil være overført til 
fondet.  

Generasjonsregnskap
Da Perspektivmeldingen 2021 ble lagt fram, 
uttalte Finansminister Jan Tore Sanner (H) 
følgende: 

«Mens det i dag står det fire i yrkes aktiv 
alder bak hver person i pensjonsalder, vil det 
i 2060 kun være to. Det betyr at utgiftene 
til pensjon og helse- og omsorgstjenester 
vokser, uten at skatteinntektene vokser like 
mye. I tillegg vil vi få lavere inntekter fra 
olje- og gassvirksomhet. Samtidig skal vi 
løse klimautfordringene og gjennomføre 
det grønne skiftet.»Forholdstallet mellom 
andelen i yrkesaktiv alder og personer i 
pensjonsalder er imidlertid ikke like fram-
tredende i Perspektivmeldingen 2021 som 
den var i forrige perspektivmelding. Til 
tross for Sanners tale, er figurene som tid-
ligere har vist at det blir færre i yrkesaktiv 
alder og flere alderspensjonister utelatt fra 
selve perspektivmeldingen.

Et viktig poeng er imidlertid at selv om 
andelen yrkesaktive pr. pensjonist går ned, 
så er det forventet at verdiskapingen pr. 
yrkes aktiv vil øke. Den totale verdiska-
pingen vil øke, og det vil oppveie for de 
 demografiske endringene. Vi må imidlertid 
tilpasse oss de demografiske endringene, da 
for eksempel helse- og omsorgssektoren må 
antas å vokse når det blir en større andel 
 eldre.

Skaper perspektivmeldingen en 
 unødvendig generasjonskløft i Norge?
Gjennom livsløpet går vi gjennom perioder 

hvor vi vekselsvis er mottakere eller bidrags-
ytere til staten. Vi betaler skatter og avgifter 
gjennom hele livet, men i gjennomsnitt er 
vi netto mottaker av overføringer fra staten 
som barn, ungdom og student. Som yrkes-
aktiv er vi netto bidragsyter til staten, og så 
blir vi igjen netto mottaker av overføringer 
som pensjonist. Dette er en naturlig del av 
livet, og slik vil det være for alle generasjo-
ner. I perspektivmeldingen vises det en figur 
som illustrerer dette, men figuren kan bidra 
til å forsterke inntrykket av størrelsen på de 
statlige overføringene til eldre personer. 

Figur 5 viser gjennomsnittlige over-
føringer pr. person, men det er ikke korri-
gert for hvor mange personer som befinner 
seg i hver aldersgruppe. Et annet forhold er 
at de samlede utgiftene i figuren overstiger 
inntektene, siden vi i tillegg benytter over-
føringer fra Oljefondet hvert år for å finan-
siere underskuddet, noe som ikke er inklu-
dert i figuren.

Mønnesland (2018) viste en korriger-
ing av en tilsvarende figur som ble vist i 
 Perspektivmeldingen 2017. Mønnesland 
multipliserte overføringene pr. aldersgruppe 
med antall personer i hver aldersgruppe. Da 
endres inntrykket. Nedenfor er det gjort 
en tilsvarende beregning basert på SSBs 
 befolkningstall for 2021. 

I figur 5 ser vi at til tross for at statlige 
overføringer øker med høyere alder, er det 
færre personer i de eldste aldersgruppene, 
og de utgjør en mindre del av de totale stat-
lige overføringene. Vi ser også at overførin-
ger til barn og unge utgjør relativt mye mer 
enn man kan få inntrykk av i figuren som 
presenteres i perspektivmeldingen.

Fødselstallene har vært fallende i de 
 seneste tiårene, og det har blitt hevdet av 
enkelte at vi burde få flere barn for å styrke 
statsfinansene og for å få flere yrkesaktive 
bak hver pensjonist. I Perspektivmeldin-
gen 2021 er det gjort beregninger på stats-
finansene dersom antall fødsler pr. kvinne 
skulle  stige framover. Et alternativ med høy 
fruktbarhet vil faktisk gi økte utgifter for 
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staten fram mot 2060. Større fødselskull 
vil gi økte utgifter til offentlig tjenesteyting 
rettet mot barn og unge, samtidig som over-
føringene fra Oljefondet vil fordeles på flere 
personer. Økt fruktbarheten vil øke inndek-
ningsbehovet noe fram mot 2060, mens for-
tegnet vil snus fram mot 2100. Det tar altså 
svært lang tid før en økning i antall barn 
som  fødes vil styrke statsfinansene.

Når levealderen øker og det blir flere 
eldre, vil det innebære større overføringer 
til alderspensjon og til helse- og omsorgstje-
nester. Det kan iblant bli framstilt som at 
dette vil bli så dyrt at det vil gå på bekost-
ning av framtidige generasjoner. Det kan 
skapes et inntrykk av at våre barn og barne-
barn vil vokse opp med en trangere øko-
nomi og dårligere utsikter enn dagens eldre 
generasjoner. 

Slike dystre framtidsutsikter kan vi ikke 
lese ut av perspektivmeldingen. Spørsmålet 

Figur 4 
Aldersprofiler: Netto overføringer etter alder i 2017. 1000 kr.. 
Kilde: Figur 7.15, Perspektivmeldingen 2021.

er ikke om vi får det bedre eller dårligere i 
fremtiden økonomisk sett; spørsmålet er 
hvor mye bedre vil vi få det? I 2060 forven-
tes Norge å ha en langt større verdiskaping 
pr. innbygger enn vi har i dag. Veksten er 
riktignok anslått å bli svakere enn i perio-
den fra 1970 og fram til i dag. Ifølge per-
spektivmeldingen var veksten i BNP pr. inn-
bygger 2,1 prosent fra 1971 til 2019, mens 
anslaget framover er en årlig vekst på 0,9 
prosent i perioden 2020–2060. Vi kan kan-
skje bekymre oss over at veksten i verdiska-
pingen vil gå noe saktere enn før, men det er 
fremdeles snakk om vekst.

I perspektivmeldingen anslås produk-
tivitetsveksten pr. timeverk å øke med 1,3 
prosent årlig. Reallønnsveksten  følger 
 gjerne om lag samme utvikling som 
 pro duktivitetsveksten. Det gir utsikter 
for en betydelig lønnsutvikling de neste 
 tiårene. Ifølge  Statistisk sentralbyrå (SSB) 
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var  gjennomsnittslønna for 40–44-åringer 
53 510  kroner pr. måned i 2020. Hvis real-
lønnsveksten øker med 1,3 prosent pr. år, 
vil et barn som ble født i 2020 kunne for-
vente å ha en gjennomsnittlig månedslønn 
på 89 700 kroner, som 40-åring i 2060, målt 
i dagens kroneverdi. 

Langsiktig bærekraft i offentlige finanser
I Perspektivmeldingen 2021 tas det ut-
gangspunkt i at det over lengre tid må være 
 balanse mellom offentlig netto finans formue 
og fram tidige offentlige inntekter på den 
ene siden, og framtidige offentlige utgifter 
på den  andre siden. 

Det står: «Ubalanser mellom utgifter 
og finansieringsgrunnlag må dekkes inn, 
enten gjennom lavere offentlige utgifter 
eller gjennom høyere skatter. Inndeknings-
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Figur 5
Årlige netto overføringer fra staten etter alder.

behovet uttrykker hvilke tilpasninger av 
 skattenivået som vil være nødvendig for å 
finansiere  offentlige utgifter for en gitt bruk 
av fondsmidler innenfor handlingsregelen». 

Beregninger av inndekningsbehovet har 
økt litt siden forrige perspektivmelding. 
Inndekningsbehovet var beregnet til 5,3 
prosent av Fastlands-BNP fram mot 2060 i 
Perspektivmeldingen 2017, og er nå beregnet 
til 5,6 prosent i Perspektivmeldingen 2021. 

Det tilsvarer et årlig gjennomsnittlig 
inndekningsbehov på i underkant av fem 
milliarder kroner fram mot 2060. Inndek-
ningsbehovet tilsvarer en økning i den gjen-
nomsnittlige skattesatsen på husholdnin-
genes inntekter fra 24,6 prosent i 2021 til 
25,7 prosent i 2030, og videre til 32,5 pro-
sent i 2060.

Selv om inndekningsbehovet dekkes 
gjennom økt skatt, vil det  gjennomsnittlige 
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lønnsnivået etter skatt være om lag 50 pro-
sent høyere i 2060 enn i dag. Tilsvarende 
beregninger er også vist av Eliassen og 
Marsdal (2019) etter at Perspektivmeldin-
gen 2017 ble lagt fram. Selv om hele inn-
dekningsbehovet tas gjennom økte skatter, 
vil inntektsnivået etter skatt fremdeles være 
betydelig høyere enn i dag. Det betyr at 
dagens barn og unge går en fremtid i møte 
med langt høyere lønnsnivå enn tidligere 
generasjoner har hatt. 

Tabell 2
Gjennomsnittlig inntekt for en 40åring i 2020, og  
hva en slik skatteøkning vil bety fram mot 2060. 

Inntekt 
før skatt* Skatteprosent Inntekt etter 

skatt

2020 53 500 24,6 40 350

2030 60 900 25,7 45 250

2060 89 700 32,5 60 550

*Lagt til grunn en forventet reallønnsvekst på 1,3 prosent  
pr. år, før skatt. 
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