
Den norske legeforening • Postboks 1152 Sentrum • NO-0107 Oslo • legeforeningen@legeforeningen.no •  Besøksadresse: 

Akersgt. 2 www.legeforeningen.no • Telefon: +47 23 10 90 00 •  Faks: +47 23 10 90 10 • Org.nr. NO 960 474 341 MVA • Bankgiro 

5005.06.23189  

 

 

 

 

 

Landsstyret 

  

 

Deres ref.:  Vår ref.: 12/1623 Dato: 10.5.2013 

  

 

Sak 7   Helsepolitisk debatt - Sykehus for fremtiden 

 

Siden det er stortingsvalg i år var den helsepolitiske debatten på landsstyremøtet opprinnelig 

planlagt som en bredere politisk debatt mellom helseminister Jonas Gahr Støre (Ap) og lederen 

av Stortingets helse- og omsorgskomite Bent Høie (H), som en oppstart til valgkampen. 

Dessverre har begge meldt avbud, og sentralstyret besluttet 30.4.13 at tema for den 

helsepolitiske debatten isteden blir Sykehus for fremtiden.  
 

I Legeforeningens arbeidsprogram for 2011 – 2013 besluttet landsstyret at Legeforeningen skal 

arbeide for at det lages en nasjonal og helhetlig plan for innhold i og geografisk fordeling av 

spesialisthelsetjenester gjennom en Nasjonal sykehusplan. Sentralstyret har fulgt dette arbeidet 

opp, bla gjennom utkast til statusrapport. Sentrale elementer i statusrapporten er:  

 Nasjonal sykehusplan 

 Investeringspakke over 10 år for bygg og medisinskteknisk utstyr 
 

Høringen på statusrapporten viste at det er bred enighet om investeringspakken, men flere av 

organisasjonsleddene ønsket en mer grunnleggende debatt innad i foreningen knyttet til 

fremtidig sykehusstruktur, akuttberedskap på lokalsykehusene mm.  
 

Sentralstyret besluttet derfor at problematikken skal drøftes på landsstyremøtet under den 

helsepolitiske debatten. Sentralstyret har videre som mål at landsstyret under denne debatten mer 

skal være et politisk verksted. Dette innebærer bl.a. at nytt utkast til statusrapport blir 

bakgrunnsmateriale, og at endelig rapport først ferdigstilles etter landsstyremøtet. 
 

På denne bakgrunn planlegges en tredeling av debatten: 

 
1.  Sykehus for fremtiden, hvordan er utfordringsbildet? v/Hege Gjessing, president (15 min) 

 

2.  Fremtidens sykehusstruktur. Viktige spørsmål som må avveies. 
 

 Faglig kvalitet versus nærhet/tilgjengelighet. Norge er et krevende land å gi 

sykehustjenester i fordi vi, relativt sett, har en liten befolkning i et langstrakt og værutsatt 

land. Med årene har ulike vei, bro- og tunnelprosjekter økt tilgjengeligheten og endret 

reisetidene til mange sykehus, - og trolig overflødiggjort noen av dem. Parallelt har 

medisinen hatt en enorm kunnskapserobring, med omfattende spesialisering og utvikling 

av avansert og kostbart medisinsk teknomolgi som resultat, Bør kvalitet og robuste 

fagmiljøer tillegges større vekt enn geografi og kort reisevei når sykehusstrukturen 

planlegges?  
 

 Krav til akuttfunksjoner. Legeforeningen har tidligere tatt til orde for at dersom et 

sykehus skal ha akuttberedskap, må det ha både indremedisinsk og kirurgisk beredskap, 

anestesi, klinisk-kjemisk og radiologiske tjenester. Fra indremedisinerne har det kommet 
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ønske om å endre denne politikken, og at lokalsykehus uten kirurgiske akuttfunksjoner 

kan være en løsning. 
 

 Sykehusstørrelse og opptaksområde. Det medisinske tilbudet som kan tilbys ved et 

sykehus vil blant annet være avhengig av størrelsen på sykehuset og opptaksområdet. 

Hva er det optimale opptaksområdet for ulike spesialiteter? Hvilke spesialiteter henger 

kritisk sammen? Hvordan kan sykehusNorge tegens på nytt når man skal balansere 

befolkningens behov for sykehustjenester i et så geografisk krevende land som Norge 

opp mot faglige  og kvalitative vurderinger ifht opptaksområde? 
 

Innledere: 

 Øystein Stubhaug, overlege v/medisinsk avdeling Sykehuset innlandet avdeling Gjøvik (15 

min) 

 Odd Grenager, overlege v/kar- og thoraxkirurgisk avdeling Ahus (15 min) 

 Torben Wisborg, overlege v/anestesiavdelingen Hammerfest sykehus  (15 min) 

 

3. Ny kunnskap om investeringer i bygg, MTU og kompetanse v/Svein Harald Øygard,direktør 

og Torbjørn Furuseth, prosjektleder,  McKinsey  
 

Som bakgrunnsmateriale for debatten følger vedlagt et nytt utkast til statusrapport "Sykehus for 

fremtiden. Grunnlag for en nasjonal sykehusplan". Det gjøres oppmerksom på at denne rapporten 

fortsatt er langt fra er ferdig. Men de foreløpige drøftingene om Nasjonal skehusplan, fremtidens 

sykehusstruktur, akuttfunksjoner mv kan være en viktig klangbunn for debatten.  
 

Når det gjelder spørsmålet om investeringer i sykehus, har sentralstyret engasjert 

konsulentselskapet McKinsey til å utarbeide en ny rapport om investeringer i 

spesialisthelsetjenesten i Norge, som en oppfølging av en tidligere rapport fra 2010 Investeringer 

i spesialisthelsetjenesten i Norge. Den nye rapporten vil bli delt ut på 

landsmøtet.http://legeforeningen.no/pagefiles/19887/investeringer%20i%20spesialisthelsetjenest

en%20i%20norge%20(mckinsey).pdf.  
 

Legeforeningen har i tillegg medvirket til å løfte behovet for investeringer inn i den offentlige 

debatten, jf. hovedoppslag i Dagsrevyen 19.3.2013 der både helseminister Jonas Gahr Støre og 

Legeforeningens president Hege Gjessing var intervjuet. http://tv.nrk.no/serie/dagsrevyen (første 

sak). Dagen etter, onsdag 20.3.2013, var dette også tema i den muntlige spørretimen i 

http://www.stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/Publikasjoner/Referater/Stortinget/2012-

2013/130320/ Stortinget, der stortingsrepresentant Siv Jensen bl.a. sa: 

«Legeforeningens leders anbefaling var helt klinkende klar: Det må på plass sen 

statlig investeringspakke for å løse dette gigantiske investeringsetterslepet på 70 mrd. 

kroner, som betyr at sykehusene altså må prioritere mellom å behandle pasienter eller å 

oppgradere».  
 

Hennes spørsmål til statsministeren var: 

«Vil regjeringen i møtekomme kravet fra Legeforeningen om en statlig 

investeringspakke for å få på plass nytt og moderne utstyr til landets sykehus?».   
 

Statsminister Jens Stoltenberg svarte bl.a.  

«Vi vil imøtekomme ønsket fra mange, også Legeforeningen, om å sørge for at 

sykehusene får enda mer penger». Og videre sa han «Man kan selvfølgelig være for å 

øke totalpotten. Det er jeg for. Det kommer til å bli mer penger til sykehus». 
 

Vi har i etterkant vært i videre dialog med Dagsrevyen, og i Lørdagsrevyen 27.4.2013 var det et 

stort innslag om at danske myndigheter satser på 16 nye sykehusprosjekter. I dette innslaget er 

blant annet tillitsvalgt ved OUS Aasmund Bredeli intervjuet om hvor dårlig det står til på  
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Radiumhospitalet. Helseministeren ble også denne gangen intervjuet, og innrømmet at 

situasjonen for norske http://tv.nrk.no/serie/dagsrevyen/nnfa02042713/27-04-2013 sykehusbygg 

hadde med prioriteringer å gjøre (saken begynner 14 minutter ut i sendingen). 
 

 

 

Den norske legeforenings sentralstyre e.f. 

 

 

 

 

 

 

Geir Riise      Jorunn Fryjordet 

generalsekretær     direktør samfunnspolitisk avdeling  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vedlegg:  

Nytt utkast til statusrapport Sykehus for fremtiden. Grunnlag for en nasjonal sykehusplan 

http://tv.nrk.no/serie/dagsrevyen/nnfa02042713/27-04-2013

