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Legeforeningens punktprogram for fremtidens sykehus 
 

Kvalitet og robuste fagmiljøer må vektlegges 

Fremtidens sykehusstruktur må ta utgangspunkt i befolkningens behov og dens krav til 

likeverdige, kvalitativt gode helsetjenester samt den medisinskfaglige og teknologiske 

utviklingen. Den utviklingen går både i sentraliserende og desentraliserende retning for 

forskjellige pasientgrupper. Videre må befolknings- og sykdomsutviklingen, endringer i 

bosettingsmønster og samfunnets infrastruktur legges til grunn for en ny sykehusstruktur, men 

pasientenes rett til høy kvalitet på de helsetjenestene som tilbys, bør tillegges større vekt i 

planleggingen. Det krever robuste medisinske fagmiljøer. 

 Faglig kvalitet og robuste fagmiljøer må tillegges like stor vekt som geografi og kort 

reisevei når sykehusstrukturen planlegges. 

 Spesialisthelsetjenesten må aktivt bidra til å gi et godt tilbud nært pasienten, inkludert 

en hensiktsmessig bruk av avtalespesialistene. 

 

En nasjonal sykehusplan  

For å møte fremtidens behov for hensiktsmessig sykehus må det utarbeides en langsiktig, 

nasjonal sykehusplan som vedtas av Stortinget, etter åpne og inkluderende prosesser. Planen 

må oppfylle en rekke viktige formål. 

 Beskrive mål og rammer for sykehusene på et overordnet nivå. 

 Bidra til at det ikke blir politisk detaljstyring og ”politisering” av faglige spørsmål. 

 Bestemme geografisk der det skal være akuttsykehus med vaktfunksjoner og tegne et 

nytt sykehuskart for Norge 

 Peke på endringer i funksjoner for noen lokalsykehus 

 Gi kommunene nødvendig forutsigbarhet i planleggingen av det kommunale 

tjenestetilbudet, i tråd med samhandlingsreformen.  

 Utrede den langsiktige finansieringen av sykehusene 

 Utrede opprettelsen av et statlig «Sykehusbygg HF» 

 

Investeringspakke for bygg og medisinskteknisk utstyr 

Store deler av sykehusenes bygningsmasse preges av manglende vedlikehold og forfall. En 

betydelig andel av den medisinsktekniske utstyrsparken er også utdatert. Forholdene har 

negativ innvirkning på kvaliteten, pasientsikkerheten, effektiviteten og arbeidsmiljøet i 

sykehusene. De regionale helseforetakene har investeringsplaner for å ta igjen etterslepet. Det 

samlede investeringsbehovet er imidlertid for stort til at det kan realiseres gjennom overskudd 

på drift uten at det går utover kvalitet og pasienttilbud 

 Investeringspakken bør ha en ramme på ca. 70 milliarder kroner, fordelt over ti år. 

o Vedlikehold av eksisterende bygningsmasse 

o Nye sykehus og sykehusbygninger 

o Innkjøp av medisinskteknisk utstyr til nye og rehabiliterte sykehusbygg 

 

Utredning av langsiktig finansiering av sykehusene 

En ekstraordinær investeringspakke for vedlikehold og nybygg vil ikke løse de langsiktige 

finansieringsbehovene i helsesektoren.  

 Det er behov for en samlet vurdering av finansieringssystemet 

o Innsatsstyrt finansiering (ISF) 

o Kvalitetsbasert finansiering 

o Offentlig-privat samarbeid (OPS)  

o Refusjon av merverdiavgiften for medisinskteknisk utstyr  
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o Økning av sykehusenes låneramme. 

 Fornyelse av medisinskteknisk utstyr er tett koblet til den løpende kliniske 

virksomheten og må derfor være en del av sykehusenes ordinære drift. 

 

Utredning av et statlig «Sykehusbygg HF» 

I dag planlegges og iverksettes nybygging av sykehus og sykehusbygninger lokalt eller 

regionalt. Det finnes ikke noe system for erfaringsoverføring fra det ene prosjektet til det 

andre. Norge må samle kompetansen innen sykehusutbygging og vedlikehold og vurdere å 

etablere et «Sykehusbygg HF». Det må også utredes hvordan et «Sykehusbygg HF» kan 

organiseres og lokaliseres og hvilke oppgaver det skal ha. Flere modeller er aktuelle. 

 Planlegging og utvikling av nye sykehus og -bygninger bør samles, for eksempel 

gjennom etablering av et «Sykehusbygg HF».  

 Ulike modeller for drift og vedlikehold av sykehusbygg bør vurderes. 
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Sykehus for fremtiden 
I 2003 feiret det offentlige helsevesenet i Norge 400 år

1
. Det var da naturlig å reflektere over 

hvilke faglige og samfunnskrefter som hadde formet det norske helsevesenet over fire 

århundrer. Nå, ti år senere, er det viktig for Den norske legeforening å rette blikket fremover 

og peke på hvilke krefter som vil forme helsevesenet, spesielt sykehusene, i årene som 

kommer. 

 

Det er mange ulike interesser som bidrar til å forme innholdet ved landets sykehus og hvor de 

skal lokaliseres. Flere av disse interessene står naturlig nok mot hverandre. Sykehusene betyr 

svært mye for befolkningens opplevelse av trygghet. Endringer i akuttfunksjoner eller 

fødetilbud er eksempler på saker som skaper uro og politisk debatt. Det er også en utfordring 

å tilby stadig mer spesialisert behandling ved lokalsykehusene og å opprettholde robuste 

medisinske fagmiljøer i distriktene.  

 

Pasientens behov er utgangspunktet for all diagnostikk, behandling og oppfølging, og dette 

må prege oppbygging, praksis og ledelse av spesialisthelsetjenesten. Legeforeningen jobber 

for at spesialisthelsetjenestens innhold skal bli bedre sett fra pasientens ståsted. Reell 

medvirkning og innflytelse fra pasientene og pårørende må være grunnleggende for 

organiseringen av spesialisthelsetjenesten.  

 

De friskeste i befolkningen samt kronikere med avklart sykdomsbilde, multisyke og deres 

pårørende er sterke forsvarere av et geografisk nært beliggende lokalsykehus, mens de 

alvorligst syke ofte er mest opptatt hvor de kan få best og sikrest behandling. Sannsynligvis 

vil kort reisetid måtte vike noe for å ivareta likeverdig behandlingskvalitet og 

pasientsikkerhet. Nærhet varierer i viktighet alt ettersom hvilket sykdomsbilde som gjelder og 

pasientens alder. 

 

For Legeforeningen er det overordnede målet at sykehusene skal legge til rette for 

medisinskfaglig gode og helhetlige pasientforløp på tvers av behandlingsnivåer og geografi. 

Samfunnet stiller nye og større krav til tilbudene fra spesialisthelsetjenesten når det gjelder 

avansert diagnostikk, utredning og behandling. Den medisinske utviklingen krever økt 

spesialisering hos legene, avansert medisinskteknisk utstyr og funksjonelle sykehusbygg. 

Sykehusene må derfor endres i takt med den medisinske utviklingen, og det vil få følger for 

den nasjonale sykehusstrukturen. 

 

Legeforeningen mener at det må utarbeides en langsiktig nasjonal sykehusplan som utreder de 

ulike avveiingene som former sykehuspolitikken og foretar en prioritering mellom dem. En 

nasjonal sykehusplan som vedtas av Stortinget vil gi en åpen og demokratisk debatt om mål 

og rammer for fremtidens sykehus. Planen må forankres så bredt som mulig i faglige og 

politiske miljø, slik at den understøtter den til enhver tid sittende regjering i å tenke helhetlig 

og langsiktig. 

 

Våre sykehus leverer gjennomgående gode helsetjenester. Flere pasienter enn tidligere 

behandles (ref), og tre av fire helseregioner rapporterer om økonomisk balanse (ref). Likevel 

er det mye som kan bli bedre ved norske sykehus. Den økonomiske balansen som 

helseforetakene rapporterer om, går på bekostning av vedlikehold, nybygg, oppgradert 

                                                 
1
Villads Nielsen (ca. 1564 – ca. 1616) ble tilsatt som offentlig lege i Bergen i 1603 (Larsen, 2003). Valget av dette 

tidsskillet som starten på det «offentlige» helsevesen er derimot åpent for diskusjon, og andre historiske hendelser kan 

være like relevante (Larsen, 2003). 
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medisinskteknisk utstyr, osv. Det regionale helseforetaket som ikke går i balanse – Helse Sør-

Øst – har ansvaret for mer enn halvparten av befolkningen.  
 

Gjennom foretaksreformen skulle sykehusene sikres en økonomi som ga rom for å ivareta 

investeringer i bygg og medisinskteknisk utstyr (MTU) (ref). Slik har det ikke blitt. 

Sykehusenes økonomiske rammer er for stramme, og investeringer i bygg, medisinskteknisk 

utstyr, informasjons- og kommunikasjonsteknologi (IKT) og kompetanse har blitt en 

salderingspost (ref). Det økonomiske etterslepet av utsatt vedlikehold og nybygg øker (ref), 

og dette har negative konsekvenser for kvaliteten, pasientsikkerheten, effektiviteten og 

arbeidsmiljøet ved sykehusene (ref). Det samlede investeringsbehovet er for stort til at det kan 

realiseres gjennom overskudd på drift uten at det går utover pasienttilbudet. Det er derfor 

behov for en ekstraordinær investeringspakke for vedlikehold og nye sykehusbygg. 

 

Men en ekstraordinær investeringspakke for vedlikehold og nybygg vil ikke løse de 

langsiktige finansieringsbehovene i helsesektoren. Legeforeningen ønsker derfor en samlet 

vurdering av finansieringssystemet, inkludert offentlig-privat samarbeid (OPS), refusjon av 

merverdiavgiften for medisinskteknisk utstyr og en økning av sykehusenes låneramme.  

 

I dag planlegges og iverksettes de ulike byggprosjektene i Norge lokalt eller regionalt. Det 

finnes ikke noe system for erfaringsoverføring fra det ene prosjektet til det andre. 

Legeforeningen mener at et lite land som Norge må samle kompetansen innen 

sykehusutbygging og vedlikehold. Det bør derfor vurderes å etablere et nasjonalt organ, et 

«Sykehusbygg HF». Det må utredes nærmere hvordan et «Sykehusbygg HF» skal organiseres, 

lokaliseres og hvilke oppgaver det skal ha. Flere modeller kan tenkes. Skal «Sykehusbygg 

HF» bare ha ansvaret for å planlegge større byggprosjekter, eller bør det også stå for den 

langsiktige driften? Et «Sykehusbygg HF» vil kunne vurdere byggprosjekter i et nasjonalt 

perspektiv og foreslå prioriteringer i en nasjonal sykehusplan. 

 

I denne rapporten utdyper Legeforeningen hvilke utfordringer en nasjonal sykehusplan bør 

utrede og skisserer noen aktuelle løsningsalternativer.  

 

Nasjonal sykehusplan 
Det offentlige helsevesenet har stått i en konstant dialog med samfunnet rundt. Dialogen står 

mellom tidens helseutfordringer og medisinsk kunnskap på den ene siden og den allmenne 

samfunnsutvikling på den andre (Nylenna, 2003; Larsen, 2003). Blant annet har hensynet til 

de rådende syn på enkeltindividets betydning og det offentliges ansvar og oppgaver stått 

sentralt (Larsen, 2003). Dialogen mellom medisinfaget og samfunnet fortsetter i dag, og den 

leder til stadige endringer i sykehusene og sykehusstrukturen. Legeforeningen mener at det 

må utarbeides en langsiktig nasjonal sykehusplan, etter modell fra nasjonal transportplan, som 

utreder de ulike interessene som former innholdet i sykehusene, sykehusstrukturen og 

sykehuspolitikken og foreta en prioritering mellom dem. 

 

Overordnet er manglene ved dagens sykehusstruktur at den ikke legger godt nok til rette for 

helhetlige pasientløp av høy medisinskfaglig kvalitet. Disse manglene er knyttet til 

strukturelle forhold og ikke til den medisinskfaglige kompetanse til helsepersonellet i norske 

kommuner og ved norske sykehus. I et helhetlig pasientforløp må også 

kommunehelsetjenesten inkluderes. 
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Utarbeiding av nasjonal sykehusplan må skje i godt samarbeid med fagmiljøene og 

pasientorganisasjonene. Pasientenes behov, faglige behov og teknologiske muligheter må 

være utgangspunktet ved sykehusplanlegging, og ikke en på forhånd angitt økonomisk grense. 

Oppgavene og prioriteringene må stå i samsvar med tildelte ressurser. Det er også et sterkt 

ønske at politikerne i større grad deltar i debatten om helt nødvendige prioriteringer i 

helsevesenet, særlig ved økonomiske innstramninger. 

 

En nasjonal sykehusplan må klargjøre hva som er målene for sykehusene og 

sykehusstrukturen og hvordan de skal nås. Hovedfokuset i sykehusene må dreies bort fra 

økonomi til utvikling av helsetjenester med høyest mulig faglig kvalitet. Det er det pasientene 

forventer av et offentlig helsevesen. 

En nasjonal sykehusplan må være av overordnet karakter. Planen må ikke bidra til politisk 

detaljstyring, tungrodde beslutningsprosesser og ”politisering” av faglige spørsmål. Den må 

derimot legge til rette for at sykehusene får økt myndighet og handlingsrom. Fagmiljøene må 

fortsatt kunne drive kontinuerlig kvalitetsforbedring uten at dette må behandles av Stortinget.  

I dette kapitlet diskuteres noen av de ulike interessemotsetningene som må avklares i en 

nasjonal sykehusplan. 

Hvilket innhold skal sykehus ha? 

Feiringen av 400-årsjubileet for helsevesenet i 2003 falt sammen med starten på 

helseforetaksreformen
2
. Helseforetaksreformen fortsatte den lange dialogen mellom 

medisinfaget og samfunnet og har ført til store endringer i norske sykehus. Før 

helseforetaksreformen ble sykehusene betegnet som institusjoner med sammenfallende 

geografisk plassering av klinisk aktivitet, administrasjon og ledelse. Sykehusene var eid av 

fylkeskommunen, og strukturert i tre nivåer etter funksjoner og innhold (NOU 1998:9):  

 Lokalsykehusene dekket behovet for de vanlige tjenestene innen spesialitetene 

indremedisin og kirurgi (ofte inkludert fødselshjelp) for befolkningen i et avgrenset 

geografisk område. Lokalsykehusene hadde støttefunksjoner som røntgen-, 

laboratorie- og anestesitjenester. 

 Sentralsykehusene hadde flere spesialiteter i tillegg til lokalsykehusfunksjonene. 

Hvert fylke hadde som hovedregel ett sentralsykehus. 

 Regionsykehusene tok vare på høyspesialiserte funksjoner og tjenester, men hadde 

også lokal- og sentralsykehusfunksjoner. De dekket flere fylkers behov 

I tillegg ble landsfunksjonene dekket gjennom en arbeidsfordeling mellom Rikshospitalet, 

Radiumhospitalet og regionsykehusene. 

 

Med helseforetaksreformen i 2002 overtok staten eierskapet til de fylkeskommunale 

sykehusene, og de ble omorganisert som helseforetak (Ot. Prp. nr. 66 (2000-2001)). Det ble 

også etablert fem regionale helseforetak
3
 som skulle forvalte statens eierskap av de 

underliggende (lokale) helseforetakene (SSB
 
). Antallet helseforetak har gradvis blitt redusert 

fra 43 i 2002 til 21 i 2013 (V), og to regionale helseforetak (Helse Sør og Helse Øst) ble 

vedtatt slått sammen i 2007
4
.  

                                                 
2
Vedtak 

3
Helse Nord RHF, Helse Midt RHF, Helse Vest RHF, Helse Sør RHF og Helse Øst RHF.  

4
Helse Øst RHF og Helse Sør RHF slått sammen til Helse Sør-Øst RHF, som ledd i hovedstadsprosessen. 
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Etter helseforetaksreformen utgjør mange sykehus en underenhet eller avdeling i et større 

helseforetak med felles administrasjon og ledelse (Sintef og Frischsenteret
 
, 2011), og dette 

har gjort det mer utydelig hva et sykehus er. Legeforeningen savner en presisering av hvilket 

faglig innhold et sykehus skal ha. Legeforeningen ønsker derfor en god dialog med 

myndighetene om hva et sykehus skal være, og hvilke minstekrav til funksjoner som skal stilles 

til sykehus. I dag stilles det, for eksempel, ikke noe krav om at alle lokalsykehus skal ha 

akuttfunksjoner (ref). 
 

Store eller små sykehus? 

Det medisinske tilbudet som kan tilbys ved et sykehus vil blant annet være avhengig av 

størrelsen på sykehuset og opptaksområdet. På store sykehus med tilsvarende store og robuste 

medisinske fagmiljøer vil det være lettere å tilby både faglig bredde og dybde. For de små 

sykehusene er  utfordringen å tilby bred medisinsk kompetanse for flertallet av pasienter 

samtidig som man klarer å tilby spisskompetanse til de pasientene som trenger det. Hvis 

legekollegiet er for lite, klarer man ikke å tilby en kollektiv «breddekompetanse» gjennom 

teamarbeid.  

 

Man kan likevel ikke konkludere fra de små sykehusenes utfordringer at det faglige tilbudet 

ved et sykehus blir bedre jo større det blir. For det første kan det være slik at byråkratiet ved 

et stort sykehus kveler faglige fordeler. For det andre kan store dominerende fagmiljøer bli for 

innadskuende og lite åpne for impulser utenfra. Sist, men ikke minst har fagmiljøer ved ulike 

sykehus godt av sunn konkurranse fra hverandre. Det vil sørge for et insentiv for kontinuerlig 

fagutvikling i de «konkurrerende» fagmiljøene. Det kan derfor godt hende at fordelene ved et 

stort medisinsk fagmiljø forsvinner hvis det blir for stort. (Empiriske studier inn her). 

 
Hvilke spesialiteter henger kritisk sammen? 

Noen spesialiteter er kritisk avhengig av at andre spesialiteter er representert ved det samme 

sykehuset. Kirurger er kritisk avhengig av anestesiologi, men det er flere langt mindre 

opplagte og selvfølgelige bindinger mellom ulike spesialiteter. Karkirurgi, moderne 

hjerneslagbehandling og traumebehandling er f.eks. alle avhengig av samtidig 

intervensjonsradiologisk ekspertise. En nasjonal sykehusplan må derfor utrede hvilke 

spesialiteter som per i dag er kritisk avhengig av hverandre, men også gjøre et forsøk på å 

forespeile om det på kort sikt kan utvikle seg nye kritiske bindinger mellom andre 

spesialiteter. Hvilken rolle vil for eksempel medisinske genetikere få i et fem- til tiårs 

perspektiv? 

 

Det kan tenkes at en nasjonal sykehusplan også bør utrede hvilke kritiske bindinger de ulike 

spesialitetene har til andre støttefunksjoner og spesialiserte faggrupper ved sykehusene, slik 

som f. eks spesialsykepleiere, forskjellige typer ingeniører, bioinformatikere og strålefysikere. 

 
Hva er optimalt opptaksområde for en spesialitet? 

Uavhengig av sykehusets absolutte størrelse må man vurdere hvor stort opptaksområde en 

spesialitet trenger for å opprettholde kompetansen til legespesialistene og for å få god 

utnyttelse av spesialistkompetansen. En nasjonal sykehusplan må utrede minimum, ideal og 

maksimum opptaksområder for de ulike spesialitetene. I forbindelse med København-

prosessen (ref) foretok danske fagmiljøer og myndigheter en utredning av opptaksområdene 

for spesialitetene (se tabell X). Resultatet viste en vesentlig spredning i optimalt 

opptaksområde for de ulike spesialitetene, men varierte fra ca. x00 000 til ca. x00 000 

innbyggere i opptaksområdene.  
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Forskjellene i optimal størrelse på opptaksområde for spesialitetene kan by på utfordringer for 

spesialiteter som er kritisk avhengig av hverandre på samme sykehus. Utfordringene er størst 

ved små sykehus der geografi og reiseavstander setter naturlige grenser for størrelsen på 

opptaksområdet til sykehuset, spesielt hvis sykehusets opptaksområde er mindre enn 

minimumsopptaksområdet for en av spesialitetene. Dilemmaet kan da bli mellom en 

uforsvarlig vaktordning eller for lav aktivitet for legespesialistene. Der kan det vurderes en 

løsning med kombinert stilling for avtalespesialistene, med 50% sykehusstilling og 50% 

avtalespesialist, for å løse noe av problematikken. 

Størrelsen på minimum og maksimum opptaksområde for en spesialitet vil kunne få 

konsekvenser for hvor de ulike spesialitetene kan tilbys. Kanskje bør noen mindre sykehus 

avslutte tilbud innen noen spesialiteter, og heller bidra til en regional konsentrasjon av de 

aktuelle fagmiljøene. Ikke nødvendigvis ved flytting til de største sykehusene i regionene, 

men heller gjennom større funksjonsfordeling mellom små sykehus i en region. Små sykehus 

kan kanskje «utveksle» fagmiljø for å styrke dem. 
 

 
Skal alle sykehus ha akuttfunksjoner? 
Det er spesielt viktig å avklare hvilke akuttfunksjoner et sykehus skal ha. Blant annet må det 

vurderes om et sykehus bare kan ha indremedisinske akuttfunksjoner, eller om sykehus uten 

akuttkirurgi er å oppfatte som et sykehus under nedlegging.  

 

Legeforeningen har tidligere ment at dersom et sykehus skal ha akuttfunksjon, må det ha både 

indremedisinsk og kirurgisk beredskap, anestesi, klinisk-kjemiske og radiologiske tjenester. 

Sykehus som tar imot gravide/fødende og kvinner med akutte gynekologiske problemer, må i 

tillegg ha gynekolog i tilstedevakt (Legeforeningen, 2006).  

 

Mange mener at det er urealistisk at alle lokalsykehus kan tilby akuttfunksjoner av god nok 

kvalitet. Allerede i dag har flere lokalsykehus små og sårbare fagmiljøer og betydelige 

rekrutteringsvansker. Da er det utfordrende å etablere en robust og velfungerende vaktordning 

til å betjene akuttfunksjonene. Noen steder er tjenestetilbudet helt avhengig av enkeltpersoner 

og vikarstafetter. Hvis ikke en forsvarlig vaktfunksjon kan etableres og opprettholdes, bør 

akuttfunksjonen av hensyn til pasientenes forutsigbarhet, medisinsk beredskap og 

pasientsikkerhet, trolig legges ned. Legeforeningene i Danmark, Sverige og Finland angir alle 

nå ca. 200 000-250 000 innbyggere som et minimum for et fullverdig akuttsykehus (ref), men 

en slik standard må vurderes i forhold til Norges geografi og bosetningsmønster. 

 

Samtidig er befolkningens behov i endring. Antallet eldre og kronisk syke øker, og mange av 

disse har i hovedsak behov for indremedisinske akuttfunksjoner. En nasjonal sykehusplan bør 

derfor vurdere om lokalsykehus uten kirurgiske akuttfunksjoner kan være en løsning når 

hensynet til geografi, reisevei og lokale hensyn tilsier det.  

 

Eventuelle sykehus med kun indremedisinske akuttfunksjoner må innrettes mot pasienter med 

tydelig eller kjent sykdomsbilde. Men det er en utfordring at mange pasienter kommer til 

sykehus med et uavklart eller sammensatt behov. Pasienter med mulige tilstander i 

grenselandet mellom indremedisin og kirurgi og med livstruende indremedisinsk sykdom må 

henvises direkte til sykehus som har akuttfunksjon for både indremedisin og kirurgi. Dette 

kan få som bi-effekt at henvisende leger konsekvent sender uavklarte pasienter til disse 

sykehusene. 
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Tilgjengelighet og kvalitet 

Den medisinske utviklingen fortsetter å endre innholdet i tilbudet ved sykehusene. Stadig flere 

sykdommer og tilstander kan nå behandles med godt resultat. Blant annet har kreftpasienter 

med spredning til lunger og lever (lunge- og levermetastaser) langt bedre prognoser i dag 

(ref). Den medisinske teknologien er også i rivende utvikling, og det har vært en eksplosiv 

økning i diagnostiske prosedyrer og behandlingstilbud for de fleste sykdommer. Tidligere ble 

kreftpasienter med metastaser kun tilbudt begrenset livsforlengende og palliativ behandling. I 

dag fjerner man hos mange lungemetastaser kirurgisk og kan behandle levermetastaser ved 

coiling (tilstopping av blodtilførselen) eller radiofrekvensablasjon (fjerning av vev med 

høyfrekvent alternerende strøm [AC]). Kombinert med en tiltakende rettighets- og 

forbrukertenkning har dette økt etterspørselen etter helsetjenester formidabelt. Dialogen 

mellom medisinfaget og samfunnet handler derfor også om motsetningene mellom best mulig 

kvalitet og bredest mulig tilgjengelighet. 

 
Hele Norge i bruk 

Det er bred enighet i Norge om at vi skal benytte hele landet og opprettholde 

bosetningsmønsteret i distriktene. Samtidig er det en intensjon om å tilby likeverdige 

medisinske tilbud til befolkningen, uavhengig av bosted. Lokaliseringen av sykehusene i 

Norge, selve sykehusstrukturen, er påvirket av en rekke faktorer, blant annet 

industriutbygging, samferdsel, geografi, historisk bosettingsmønster og distriktspolitikk.  

 

Lokalsykehusene betyr svært mye for befolkningens opplevelse av trygghet, og kan oppleves 

som en viktig forutsetning for å opprettholde bosetning i enkelte lokalsamfunn. Endringer i 

akuttfunksjoner eller fødetilbud er derfor saker som skaper uro og politisk debatt. Men med 

årene har ulike vei, bro- og tunnelprosjekter gjort reisevei til sykehus kortere. Samtidig har 

erfaringer vist at lokalbefolkningen raskt tilpasser seg endringer i spesialisthelsetjenesten, og 

at de blir fornøyd med endringer som innebærer bedre kvalitet på tilbudet selv om det 

medfører lengre reisevei (ref). Likevel er det ingen tvil om at nærhet til et sykehus med 

akuttfunksjoner er en kvalitet som i seg selv er viktig for mange pasienter og pårørende. 

 

Ideelt sett burde innbyggerne i alle lokalsamfunn i hele Norge ha like god nærhet og tilgang 

til høyspesialisert medisinsk utredning og behandling som innbyggerne i de største byene. 

Men tilgang på ressurser og kvalifisert helsepersonell forhindrer en slik ideell løsning. Det 

sier seg selv at høyspesialiserte medisinske tilbud ikke kan tilbys ved alle lokalsykehus. 

 
Spesielle utfordringer i Nord-Norge 

(Her vil det komme et nytt avsnitt om geografiske og klimatiske utfordringer i Nord-Norge.) 

 
Mengde og kvalitet 

Samtidig som nærhet til sykehus er en kvalitet for pasientene trenger legene ved sykehusene 

en viss størrelse på pasientgrunnlaget for å opprettholde sine ferdigheter. Mange lokalsykehus 

har ikke et pasientgrunnlag som gjør at legene som jobber der klarer å bygge opp eller 

vedlikeholde viktig kompetanse som trengs for visse typer utredning og behandling. Det er, 

for eksempel, godt kjent at kirurger trenger å gjennomføre tilstrekkelig mange operasjoner av 

bestemte typer hvert år for å opprettholde sin kompetanse (ref). Dette forholdet er ikke 

dokumentert for mange kirurgiske prosedyrer, og det diskuteres bl.a. om det er den enkelte 

kirurgs personlige erfaring eller avdeling/teamets/sykehusets erfaring som er den avgjørende 

faktoren. Det antas imidlertid at et miljø som erverver stor erfaring og rutine med en viss type 

kirurgisk prosedyre har bedre resultater på sine behandlinger. Legenes høye medisinskfaglige 

kompetanse er den viktigste garantisten for god kvalitet i sykehusene. 
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Selv om det er viktig for leger å utføre en viss minimumsmengde av en prosedyre for å 

opprettholde sin kompetanse, er det ikke slik at forbedringen i kompetanse og kvalitet utvikler 

seg lineært med stadig større volum av prosedyrer. Det er også resultater som tyder på at den 

positive effekten på prosedyrekvaliteten avtar hvis legen foretar for mange av den samme 

prosedyren (ref). Det er et åpent spørsmål om mange lokalsykehus kan tilby et 

pasientgrunnlag som gir grunnlag for at legene opprettholder sin kompetanse. 

Teamkompetanse avgjørende 

Legeforeningen mener at kravene til medisinsk innhold må være ett av flere førende prinsipp 

for lokalisering og størrelse på fremtidens sykehus. Utviklingen medfører medisinsk kunnskap 

og teknologi legger to viktige føringer for størrelsen og lokaliseringen av fremtidens sykehus 

– økende spesialisering blant legene og behovet for spesialiserte støttefunksjoner knyttet til 

medisinskteknisk utstyr. 

 
Medisinskfaglig utvikling 

Utviklingen i medisinsk kunnskap drives av biomedisinsk grunnforskning, 

translasjonsforskning, klinisk forskning og kvalitetsforbedring. Genetikk, molekylærbiologi, 

mikrobiologi og cellebiologi bidrar til en stadig økende forståelse av de grunnleggende 

mekanismene involvert i utviklingen av sykdommer. Sykdommenes genetiske bidrag vil trolig 

få betydning for hvordan sykdommene klassifiseres, diagnostiseres og behandles (ref). 

Translasjonsforskningen tar ny biologisk kunnskap fra forskningslaboratoriene til klinikkene 

(ref), og klinisk forskning utvikler og forbedrer behandlingsmetoder og prosedyrer (ref).  

 

Den store kunnskapsveksten gir store muligheter og utfordringer for spesialisthelsetjenesten 

og de legene som tjenestegjør der. Mulighetene ligger i lett tilgang til en enorm mengde 

kunnskap om årsaker og behandlingsalternativer til sykdommer. Utfordringen ligger i å følge 

med på den raske utviklingen i relevant kunnskap. For å forstå størrelsen på utfordringen er 

det illustrerende å se på den årlige veksten i antall vitenskapelige artikler oppført i databasen 

MEDLINE
5
. Økningen har gått fra 20 190 nye oppføringer i 1945 til 825 639 nye oppføringer 

i 2011 (det siste året med publisert komplett statistikk; ref). MEDLINE har siden 2005 

registrert mellom 2 000 og 4 000 nye artikler innen livsvitenskap og medisin hver eneste dag 

(ref).  

 

Kunnskapsvekst og rask teknologisk utvikling gjør det tilnærmet umulig for dagens 

legespesialister å ha høy kompetanse innen hele fagfeltet. Selv med det forbehold at kun en 

liten andel av den nye kunnskapen som publiseres hvert år er klinisk relevant, er det for 

krevende for leger å følge mer enn sin egen spesialitet på en god måte. Spesialitetsstrukturen 

innen kirurgi og indremedisin reflekterer behovet for stadig økende grad av spesialisering. 

Innenfor hovedspesialitetene kirurgi og indremedisin er det opprettet smalere 

grenspesialiteter. (Her bør det vil vises til den nye strukturen med omgjorte grenspesialiteter 

til hovedspesiaiteter). Også andre spesialiteter vurderer å innføre grenspesialiteter, men det er 

uklart om en spesialiststruktur med en mengde grenspesialiteter er fleksibel og kan 

administreres uten for mye byråkrati. 

 
Robuste fagmiljøer 

Utfordringen for sykehusene, spesielt de små sykehusene, er å tilby bred medisinsk 

kompetanse for flertallet av pasienter samtidig som man klarer å tilby spisskompetanse til de 

                                                 
5
 http://www.nlm.nih.gov/bsd/licensee/baselinestats.html 



Sykehus for fremtiden 

 

13 

 

som trenger det. Før pasientenes tilstand er avklart, er det behov for en bred kompetanse for å 

sortere ut de som trenger oppfølging av leger med spisskompetanse. Samtidig må pasienter 

med sammensatte problemstillinger ivaretas på en god måte. De trenger ofte oppfølging a 

flere forskjellige legespesialister med rett kompetanse. I dagens sykehus må 

breddekompetanse ses som teamets totale kompetanse fordi den enkelte lege bare klarer å ha 

god oversikt over en begrenset del av fagområdet. 

 

En kollektiv «breddekompetanse» gjennom teamarbeid forutsetter fagmiljøer av en viss 

størrelse og kontinuitet. Slike fagmiljøer er selvfornyende og tåler godt utskifting av 

enkeltleger. Et robust fagmiljø utvikler den enkelte leges kompetanse. Det er stort nok og 

stabilt nok til å rekruttere og beholde attraktive spesialister og grenspesialister. Antall 

spesialister ved en avdeling bør som hovedregel ikke være mindre enn seks. Denne type 

fagmiljøer har en forsvarlig vaktordning og har tilstrekkelig antall spesialister for å sikre 

muligheten for faglig fordypning/forskning i spesialområder innenfor egen spesialitet. I slike 

robuste fagmiljøer kan man forvente forutsigbarhet og stabilitet i oppgaver og funksjoner over 

tid (år), og gjør det mulig å bygge opp gode støttefunksjoner.  

 

Lokalsykehusene kan ikke lengre basere seg på en enkelt lege som er forventet å håndtere alt. 

Ved enkelte lokalsykehus har man etablert vikarstafetter for å holde driften av noen 

avdelinger i gang. Slike vikarstafetter skyldes som regel at det ikke er grunnlag for å bygge 

opp et robust fagmiljø, verken når det gjelder pasientgrunnlag eller rekruttering av leger. I et 

stabilt miljø har man oversikt over hva alle kan. Vikarstafetter gjør det umulig å bygge opp 

god breddekompetanse i team.  

 
Faglig dialog 

Videre er det avgjørende for kompetanseutviklingen at leger kan drøfte faglige og 

prosessuelle problemstillinger med kolleger. Leger må også ha mulighet for fagutvikling og 

oppdatering, for eksempel i form av utdanningspermisjoner for overleger 

(«overlegepermisjoner»). Alle offentlige sykehus skal ha kapasitet til å ha leger i 

spesialisering.  

 

Dersom sykehus har fagmiljøer som er for små til å tilfredsstille disse kriteriene, må 

tjenestene enten fjernes eller legene sikres nødvendig fagutvikling og faglig felleskap ved å 

inngå som «satellitt» i et større fagmiljø ved et annet sykehus. Et eksempel på dette er 

stråleenheten på Sykehuset Innlandet Gjøvik som er en del av Radiumhospitalet med tett 

faglig samarbeid med fagmiljøet der. 

 

 
Medisinskfagligledelse gir bedre kvalitet 

Ifølge en stor internasjonal rapport fra McKinsey i 2010 (McKinsey, 2010b) skåret sykehus 

der lederne hadde medisinsk kompetanse høyest på kvalitet. Årsaken til det var gode 

resultater, bedre forståelse for kjernevirksomheten og faglige utfordringer, bedre 

kommunikasjon med de ansatte og høy legitimitet som ledere.  

 

Legeforeningen mener at en tydelig stedlig ledelse bidrar til å bygge og opprettholde robuste 

fagmiljøer. Ved enkelte store sykehus opplever de ansatte at det er for stor distanse til 

nærmeste leder, spesielt i førstelinjen. Stedlige leder har fokus på den medisinskfaglige 

kompetansen i fagmiljøet, og dette er mest aktuelt for førstelinjeledere. Medisinskfaglig 

kompetanse må likevel være representert på alle ledernivåer, samt i sykehusstyret. Dessverre 

har de senere års fusjoner ført til at mange avdelinger ved store sykehus ikke lengre har en 
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stedlig ledelse. For eksempel hadde bare 18 av 59 somatiske avdelinger ved Oslo 

universitetssykehus stedlig ledelse i 2012. Helseforetakene i Vestre Viken og Innlandet fjernet 

også først stedlig ledelse, men gjeninnførte det etter mye konflikt. 

 

Medisinskfaglig kompetanse er også viktig for ivaretakelse av det regionale faglige samarbeid 

mellom sykehusene. Det regionale samarbeidet bidrar til robuste fagmiljøer og til å sikre 

kvalitet og likeverdige pasienttilbud i hele regionen. 

 

Hvor skal ressursene brukes? 

Legeforeningen tar i denne rapporten til orde for en ekstraordinær investeringspakke for 

vedlikehold og nye sykehusbygninger. Et viktig formål med en nasjonal sykehusplan er å 

prioritere hvor midlene i en slik investeringspakke bør anvendes. 

 

Demografisk utvikling 

Ifølge SSBs framskrivninger vil folketallet øke betydelig de neste 50 årene (SSB). I 2012 

passerte antallet innbyggere i Norge 5 millioner. Prognosene indikerer at det vil være omlag 6 

millioner innbyggere i Norge i 2029 og 7 millioner i 2063 (figur x). Det tilsvarer en 

befolkningsøkning som en by på størrelse med Drammen (ca. 65 000 innbyggere) hvert år de 

neste 16 årene. Men befolkningsveksten vil ikke komme jevnt fordelt over hele landet. 

 

Ved starten av 2012 bodde nær fire millioner av landets fem millioner innbyggere i tettsteder
6
, 

og ca. 90 prosent av landets befolkningsvekst i 2011 kom i tettstedene
7
. Bergen, Stavanger og 

Sandnes, Trondheim, Fredrikstad og Sarpsborg, og Drammen er alle tettsteder med mer enn 

100 000 bosatte, og tilsammen bor mer enn 815 000 innbyggere i disse tettstedene. 

Befolkningsveksten i disse fem tettstedene utgjorde til sammen 20 prosent av den samlede 

veksten i tettstedene. Oslo tettsted, som strekker seg over elleve kommuner, har mer enn 925 

000 innbyggere, og stod for 32 prosent av den totale veksten i landets tettsteder.  De store 

tettstedene har også mange studenter, andre midlertidige bosatte og besøkende som har behov 

for helsetjenester. Tendensen til sentralisering ser ut til å fortsette i overskuelig framtid. De 

fleste kommuner ser likevel ut til å opprettholde eller svakt øke antallet innbyggere fram mot 

2040 (SSB). Frem mot 2040 vil 85 kommuner ha et forventet befolkningstap, mens 314 

kommuner er forventet å ha en stabil til moderat befolkningsvekst (opptil 10 000 nye 

innbyggere).  

 

Med begrensede ressurser til rådighet for vedlikehold og nye sykehusbygg må det i et 

demokratisk- og nytteperspektiv vurderes hvordan en investeringspakke bør fordeles. Blant 

annet bør befolkningsvekst være en faktor i vurderingene. De store byene i Norge og deres 

omland har spesielle utfordringer knyttet til befolkningsvekst. Det er f.eks. forventet at 

hovedstadsområdet vil vokse med X000 innbyggere i året. Det tilsvarer opptaksområdet til 

NN sykehuset hvert X år. Det er lite trolig at sykehusene i og rundt de store byene kan 

effektivisere seg ut av det underskuddet på sengeplasser og kapasitet som denne 

befolkningsveksten vil innebære. Myndighetene må derfor begynne å planlegge for nye 

                                                 
6
 En hussamling skal registreres som et tettsted dersom det bor minst 200 personer der, og avstanden mellom 

husene skal normalt ikke overstige 50 meter (SSB).  

7
 Kun 21 av landets 942 tettsteder hadde 20 000 eller flere bosatte per 1. januar 2012. Disse tettstedene hadde 60 

prosent av tettstedsbefolkningen (SSB). 
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sykehusbygg i og rundt de store byene tilsvarende ett Ahus hvert X år. (Dette argumentet skal 

videreutvikles). 

 

Mange ser det derimot som urealistisk at hovedstadsområdet skal bygge X nye lokalsykehus 

på størrelse med NN-sykehuset i perioden fram mot 20xx (Moan, 2013). Det er derfor viktig 

at en nasjonal sykehusplan utreder alternative løsninger for å bygge ut et godt sykehus og 

spesialisthelsetjenestetilbud i og rundt de store byene. For Oslos del har det vært foreslått å 

samle sykehusene på en nytt campus ved Gaustad (ref). Beskriv? 

 

Det er en målsetning at alle innbyggere i landet skal ha tilgang til likeverdig helsetilbud 

uavhengig av hvor de bor. Det forutsetter at områder med relativt sett mindre pasientgrunnlag 

blir forfordelt når ressursene skal tildeles. Dette går ikke nødvendigvis ut over pasienter som 

bor i områder med større pasientgrunnlag – med mindre det oppstår urimelig ventetid. For 

eksempel kan utnyttingsgraden være høyere for bygg, sengeplasser og medisinskteknisk utstyr 

(MTU) der pasientgrunnlaget er høyt. Når det gjelder slikt utstyr må alle sykehus ha minst ett 

sett med kjerne-MTU. Men der det er få pasienter, vil utstyret bli mindre brukt enn der det er 

mange pasienter. Anskaffelseskostnaden må fordeles på færre pasienter og gir høyere 

kostnader per konsultasjon.  

 
Flere eldre 

Vi blir ikke bare flere, men vi blir også eldre. Ifølge SSB vil forventet levealder for menn 

sannsynligvis stige fra 79 år i 2011 til 90 år i 2100. Forventet levealder for kvinner forventes å 

stige fra 83 år til 93 år i samme periode. Dette innebærer at antallet personer over 80 år kan 

øke fra 190 000 i 2000 til nesten 320 000 i 2030 (Nasjonal helse- og omsorgsplan, 2011 – 

2015). Dagens eldre er som gruppe friskere enn før, men med økt levealder i befolkningen 

følger også økt forekomst av helseplager og sykdom. 

 

Endringen i alderssammensetningen av befolkningen kan få følger for fordelingen av 

helseressursene. Generelt sett blir man oftere og mer langvarig syk med økende alder. Mange 

gamle er kronikere med flere diagnoser som skal følges opp og behandles. Eldre bruker også 

helsetjenesten mer enn yngre. Det er på dette grunnlaget grunn til å sette av større ressurser til 

tilbud som i stor grad benyttes av eldre. Den lenge annonserte «eldrebølgen» vil by på 

vesentlig utfordringer for helse- og omsorgstjenestene og tilsvarende for pårørende (Henvis til 

ny melding om framtidens omsorgstjenester?) 

 

På den andre siden brukes en relativt sett stor del av helsebudsjettene til behandling i det siste 

leveåret (Melberg, 2013c). Det kan oppfattes som en urimelig bruk av knappe ressurser. 

Endres målsetningen for sent fra å gjøre resten av livet lengst mulig til å gjøre resten av livet 

best mulig? 

 
Bedre infrastruktur og ambulansetjenester 

Norge har en unik og stedvis utfordrende geografi, spredt bosettingsmønster og til tider 

ustabile værforhold. Men infrastrukturen i Norge er betydelig endret siden dagens 

sykehusstruktur ble etablert. Vi har fått flere og bedre veier, tunneler og broer som reduserer 

reisetiden til sykehus. Avanserte bil-, båt- og luftambulansetjenester med høyt spesialisert 

personell og utstyr har blitt spesialisthelsetjenestens forlengende arm ut til pasientene. Men 

disse prehospitale tjenestene, spesielt luftambulansetjenesten, er værutsatt  

 

Endringer i infrastruktur som bedre veier, nye tuneller og broer, telekommunikasjon og 

telemedisin gir nye muligheter for lokalisering av sykehus. Geografisk avstand til sykehuset 
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er ikke like viktig lenger, og effektiv reisetid er en viktigere faktor. Samhandlingsreformen 

har som mål å forebygge sykdom bedre og å styrke kommunehelsetjenesten. 

Kommunehelsetjenesten skal på sikt ta over oppgaver fra sykehusene og vil gi flere tilbud 

nært der pasientene bor. En nasjonal sykehusplan står derfor friere i spørsmål om lokalisering. 

 

Det må likevel forventes at flere eldre pasienter også vil få behov for medisinsk oppfølging 

fra spesialisthelsetjenesten lokalt. Det er hensiktsmessig å tilby mest mulig oppfølging og 

behandling av eldre og kronisk syke der de bor. 

 

Har de regionale helseforetakene en framtid? 

De regionale helseforetakenes fremtid er under den politiske lupen. Tilhengerne viser gjerne 

til at tre av fire regionale helseforetak har nådd målet om økonomisk balanse, at aktiviteten i 

sykehusene er høyere enn noen gang, og at kvaliteten har blitt bedre og pasienttilbudet mer 

likeverdig. Skeptikerne er på sin side opptatt av at de regionale helseforetakene mangler 

demokratisk legitimitet, bidrar til uklare roller og ansvarsforhold, utgjør et unødvendig 

byråkratisk ledd og er til hinder for en helhetlig helsepolitikk. En rekke alternativer er lansert: 

 Regionale forvaltningsorganer: Innebærer omgjøring av dagens de regionale 

helseforetak til regionale forvaltningsorganer. Disse vil utøve myndighet på vegne av 

statsråden, og ikke i kraft av å ha et selvstendig, lovfestet ansvar (vil mao ikke ha egne 

styrer).   

 Ett nasjonalt forvaltningsorgan: Innebærer at de regionale helseforetakene avvikles og 

erstattes av ett nasjonalt organ, organisert som en forvaltningsmodell, direkte 

underlagt departementets styring (ofte referert til som sykehusdirektorat)  

 Ett nasjonalt foretak: Innebærer at de regionale helseforetakene avvikles og at det 

etableres ett nasjonalt organ, organisert som foretak med eget styre. Et slikt organ vil 

være et selvstendig rettssubjekt med plikter og oppgaver definert i lov om 

helseforetak, tilsvarende dagens regionale helseforetak.  

 Direkte styring: Innebærer at de regionale helseforetakene avvikles og erstattes av 

direkte styring via Helse- og omsorgsdepartementet.  

   

Legeforeningen ser mange svakheter med de regionale helseforetakene, men har ikke funnet 

et klart alternativ. Vi mener det finnes et betydelig forbedringspotensial også innenfor 

helseforetaksmodellen. Det viktigste er å avgrense og tydeliggjøre de regionale 

helseforetakenes rolle og ansvar, redusere detaljnivået i statens styring og øke sykehusenes 

handlingsrom, i tråd med reformens opprinnelige intensjoner. 

Funksjonsfordeling 

Spesialisthelsetjenesten utreder og behandler pasienter med både vanlige og sjeldne tilstander. 

Den medisinskfaglige og teknologiske utviklingen krever sentralisering av noen tjenester, 

samtidig åpner den for desentralisering av andre. Deling av funksjoner mellom sykehus er 

derfor nødvendig for en rekke tilstander. Det kan bety at behandling av tilstander som 

innebærer spesialkompetanse, avansert utstyr, har lite pasientgrunnlag og store kostnader bør 

tilbys færre steder enn nå mens behandling av de vanligste sykdomstilstandene bør tilbys flere 

steder som kommunale tilbud. En større funksjonsfordeling må være faglig forankret. Små og 

høyspesialiserte fagmiljøer bør samles der reiseavstand ikke er et tungtveiende argument for å 

opprettholde tilbud.  
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En fordel med den «gamle» funksjonsdelingen var en tydelig nivådeling. Etter 

foretaksreformen er denne tydelige nivåinndelingen etter funksjon og spesialisering blitt enda 

mer utydelig. En nasjonal sykehusplan kan med fordel tydeliggjøre disse nivåene på nytt der 

det lar seg gjøre. En mer tydelig funksjons- og nivåinndeling vil være en fordel for pasienter 

og henvisende lege. Tidvis kan det oppstå usikkerhet for henvisende lege om hvor 

«uavklarte» pasienter skal henvises. 

 

 
Lokale spesialisthelsetjenester 

For en rekke indremedisinske lidelser er lokalsykehus et godt behandlingsnivå med 

påfølgende ivaretakelse i den kommunale helsetjenesten. Lokalsykehus uten kirurgiske 

akuttfunksjoner kan derfor unntaksvis være en løsning.  

 

Noen av tjenestene som i dag tilbys ved sykehus er det mulig å desentralisere. Tilbud om 

behandling nærmere hjemmet er noe pasientene ønsker seg, ikke minst de som bruker 

spesialisthelsetjenesten hyppig og som har lang vei til sykehus. Parallelt med dette må også 

kommunehelsetjenesten styrkes, jf. samhandlingsreformen. En mulig løsning kan være å øke 

antall avtalespesialister. 

 

På kommunalt nivå finnes det allerede i dag sykehusliknende enheter. Det gjelder 

distriktsmedisinske sentre (ref), lokalmedisinske sentre (ref) og store fastlegesentre med 

ambulerende legespesialister fra helseforetakene. I tillegg vil det fra 2016 være sengeplasser 

for øyeblikkelig hjelp-behov på lokalt nivå (kommunene). Også på det lokale nivået finnes det 

poliklinikker og desentralisert spesialisthelsetjeneste, inkludert avtalespesialistene. Det har de 

seneste årene vært en dreining fra døgnopphold på sykehus mot økt bruk av polikliniske 

konsultasjoner og dagbehandling.  

 

Poliklinikker  

Poliklinikkene er som regel avdelinger ved sykehus som tar imot pasienter som ikke er innlagt 

til undersøkelser og behandling. Poliklinikkene er vanligvis bemannet med sykehusets 

legespesialister. De fleste sykehusavdelingene har sin egen poliklinikk som dekker det samme 

fagområdet. Det er også opprettet endel poliklinikker som dekker en enkelt tilstand eller 

diagnose, for eksempel diabetes, smerte, kreft, demens og så videre. 

 

Kommunale medisinske sentre 
Begrepene distriktsmedisinsk senter og lokalmedisinsk senter brukes tidvis om hverandre, 

men begge typer sentre er kommunalt eide instanser med noen spesialister knyttet til seg. Et 

distriktsmedisinsk senter (DMS) har et begrenset antall sengeplasser som disponeres av 

sykehuset i området. Lokalmedisinske sentre (LMS) brukes om fremtidige kommunale 

helsetilbud som eventuelt kan samlokaliseres i et senter og hvor en eller flere kommuner kan 

samhandle med spesialisthelsetjenesten om tjenester til pasienter før, eller i stedet for 

innleggelse i sykehus. Det er ingen prinsipiell eller vesentlig innholdsmessig forskjell på 

lokalmedisinske og distriktsmedisinske sentre. 

 

Avtalespesialistene  
Det pågår en faglig og organisatorisk diskusjon om hvordan avtalespesialistene best kan 

samhandle med sykehusene og inngå i helhetlige behandlingskjeder. Helse Midt har nylig 

gjennomført en utredning om fremtidig organisering av avtalespesialistene (ref) Noe av dette 

arbeidet bør tas inn i en nasjonal sykehusplan. 
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Avtalespesialistene er en integrert del av den samlede offentlige spesialisthelsetjenesten, og 

en viktig desentralisert ressurs. Avtalespesialistene er erfarne privatpraktiserende lege- eller 

psykologspesialister som har driftsavtale med et regionalt helseforetak. Blant legene er det i 

hovedsak erfarne sykehusoverleger som blir tildelt avtalehjemler. Tilgjengeligheten til 

avtalespesialistene er generelt sett god, og pasientene får som regel rask behandling. 

Pasientene får også oppfølging av samme lege gjennom hele behandlingsforløpet.  

 

I 2011 ble ca. en tredjedel av de polikliniske konsultasjonene innen somatiske og 

voksenpsykiatriske fagområder utført av avtalespesialister (Norsk pasientregister). På noen 

fagområder, som øye, hud, øre-nese-hals, indremedisin og fødselshjelp/kvinnesykdommer, sto 

avtalespesialistene for om lag 90 % av konsultasjonene (ref SAMDATA). De regionale 

helseforetakenes bruk av avtalespesialister har vist seg som en produksjonseffektiv og 

kostnadseffektiv modell.  
 

Det er store regionale og lokale variasjoner når det gjelder tilgang på og bruk av 

avtalespesialister. Befolkningen i opptaksområdet til Helse Sør-Øst benytter avtalespesialister 

i større grad enn befolkningen i de andre regionene, og bruken av avtalespesialister er lavest i 

Helse Nord. En nasjonal sykehusplan bør vurdere om det kan tildeles flere hjemler for 

avtalespesialister, og forsøke å oppnå en bredere fordeling av avtalespesialister i regionene.  

 
Regionale spesialisthelsetjenester 

På regionsnivå er det nødvendig med en debatt om størrelsen på sykehusenes opptaksområder 

og hvilke tilbud som kan tilbys i opptaksområder av ulik størrelse (se også side x). Det er også 

nødvendig med en faglig utredning om hvilke spesialiteter som er så knyttet sammen at de 

kritisk understøtter hverandre (se side x). Det bør vurderes om funksjonsfordeling kan påvirke 

andre tilbud og fagområder, herunder de private institusjonene. 

 

De regionale helseforetakene har de senere år fått en tydeligere og mer sentral rolle når det 

gjelder å samordne den faglige virksomheten i regionene. Formen på samarbeidet varierer fra 

region til region, men de ulike rådene og nettverkene har likevel til felles at de fungerer som 

rådgivende organer for administrasjonen og styrene i de regionale helseforetakene i spørsmål 

som angår utvikling av tjenestetilbudet, kvalitet, funksjonsfordeling, mv. I en nasjonal 

sykehusplan bør det utredes hvordan det regionale nivået kan videreutvikles og hvilke 

funksjoner som bør samles på regionalt nivå i de ulike regionene. 
 
Nasjonale og flerregionale funksjoner ved sykehus 

 

Nasjonale og flerregionale behandlingstjenester 

 

Med nasjonale og flerregionale behandlingstjenester (tidligere kalt landsfunksjoner) menes 

funksjoner knyttet til:  

a) sjeldne lidelser som krever ekspertise bare ett sted i landet pga. lite pasientgrunnlag,  

b) kostbare investeringer eller særlig personellkrevende behandlingsopplegg og  

c) behov for et samlet miljø for å ivareta et høyt faglig nivå. 

Med nasjonale behandlingstjenester menes funksjoner som finnes ved ett sykehus eller ved to 

sykehus som i fellesskap sikrer pasientbehandling av høy kvalitet. 

 

Disse tjenestene innbefatter f.eks. avansert brannskadebehandling, organtransplantasjoner og 

dyp hjernestimulering. 
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Nasjonale kompetansetjenester 

Nasjonale medisinske kompetansesentre skal sikre ivaretagelse, oppbygging og formidling av 

kompetanse innen et særskilt område. Sentrene har et særskilt ansvar for å videreutvikle 

fagfeltet ved forskning og veiledning i forhold til behandling og undervisning. Slike 

kompetansetjenester finnes innen telemedisin, multippel sklerose og personlighetspsykiatri. 

 

Det finnes et 50-tall nasjonale og flerregionale behandlingstjenester og et 70-tall nasjonale og 

regionale kompetansesentre/sjeldensentre. Opprettelse, lokalisering og avvikling av disse 

nasjonale og flerregionale tjenestene er Helse- og omsorgsdepartementets ansvar. 

Kvalitetsindikatorer og pasientrettigheter 

Rettighetstenkningen har fått en sentral plass i helsetjenesten. Pasientrettigheter som rett til 

nødvendig helsehjelp og rett til fritt sykehusvalg har kommet til, samtidig har vi fått mer 

informerte pasienter. Pasientene stiller oftere krav om tilgang til nye og bedre 

behandlingsformer og medisiner. Dette har hatt stor innvirkning på organiseringen og driften 

av spesialisthelsetjenesten.  

 

Mange pasienter ønsker å vite hvor den beste behandlingen gis, og flere er villige til å reise dit 

(Riksrevisjonen, 2012). Samtidig forventer pasienter ofte at lokalsykehusene skal ha et bredt 

tilbud, herunder akuttfunksjoner. Befolkningen ønsker naturlig nok den tryggheten som følger 

med fullverdig akuttberedskap ved lokalsykehuset, men når de kommer til elektiv behandling 

ønsker pasientene ofte å oppsøke de fagmiljøene som har best resultater innenfor den 

behandlingen de skal ha (Riksrevisjonen, 2012). Det kan på sikt bli vanskeligere for små 

fagmiljøer på lokalsykehusene å opprettholde kompetanse hvis en stor mengde elektive 

behandlinger flyttes fra lokalsykehusene til større fagmiljø. Man vil trolig ikke klare å 

opprettholde de medisinskfaglige ferdighetene og kunnskapen utelukkende gjennom 

akuttbehandling. Pasientenes preferanser kan derfor på sikt underminere akuttilbudene ved 

lokalsykehusene. 

 

En nasjonal sykehusplan bør innføre gode kvalitetsindikatorer og sørge for at informasjon om 

hvor de beste resultatene for ulike behandlinger oppnås. Dette vil støtte opp under 

intensjonene bak pasientrettighetene, og bidra til en økt bevissthet rundt kvalitetsarbeid og 

konkurranse mellom sykehusene om å oppnå de beste resultatene. 

 

Norsk spesialisthelsetjeneste kan ikke på sikt ha store resultatforskjeller mellom forskjellige 

sykehus for enkelte behandlinger (ref), og ulikheter i valg av behandlingsmetoder for samme 

lidelse (ref). Forskning på dagens variasjoner bør styrkes slik at fagmiljøene ved sykehusene i 

større grad kan lære av de med best resultater. Behandlingsresultatene for pasientene må 

komme først. Helsetjenesten kan ikke leve med at hensynet til best mulige behandlingsresultat 

«ofres» for fagpolitisk eller lokalpolitiske hensyn. De norske fagmiljøene må også se ut av 

landet for å lære av de internasjonale sykehusene med best resultater. Gode og pålitelige 

kvalitetsindikatorer som har faglig legitimitet kan også utgjøre basis for en kvalitetsbasert 

finansiering, og på sikt kan de benyttes til å måle sykehusenes «prestasjoner». Slike 

kvalitetsindikatorer kan gi et objektivt grunnlag for å oppgradere eller legge ned avdelinger. 

 

Finansiering av framtidens sykehus 
Våre sykehus leverer gjennomgående gode helsetjenester, og det har vært en vekst i antall 

behandlede pasienter både i sykehus og i dagbehandling og poliklinisk behandling (ref).  

Myndighetene uttrykker også tilfredshet med at det er økonomisk balanse i tre av fire 
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helseregioner (se side x; ref). Legeforeningen har imidlertid bemerket at denne balansen er 

oppnådd ved å skyve på nødvendige investeringer i bygg og medisinsk-teknisk utstyr.  

Gjennom foretaksreformen (LOV-2001-06-15-93) skulle sykehusene sikres en økonomi som 

ga rom for å ivareta investeringer i bygg og medisinskteknisk utstyr (St.prp.nr.66). Men 

sykehusenes økonomiske rammer er fortsatt for stramme, og det er utfordrende for 

helseforetakene å sette av nok midler til investeringer i bygg, medisinskteknisk utstyr, 

informasjons- og kommunikasjonsteknologi og kompetanse (ref). 

 

Det har den senere tid pågått en faglig og politisk debatt om nivået på de norske 

helseutgiftene (Melberg, 2012; Melberg, 2013; Taraldset, 2013; Berdal; 2013). Bruker Norge 

mye eller lite på helsetjenesten sammenlignet med andre land? Det har lenge blitt hevdet at 

Norge ligger i verdenstoppen når det gjelder helseutgifter (OECD, 2011; Prp. 1 S (2012-

2013)); se figur X) samtidig som vi ikke konsekvent oppnår helseresultater som står i forhold 

til helseutgiftene (OECD, 2011; OECD, 2012; ref). Noen tall fra Organisasjonen for 

økonomisk samarbeid og utvikling (OECD), viser at Norge kun er slått av USA når det 

gjelder helseutgifter (OECD, 2011). Men det er flere måter å beregne helseutgifter på 

(Melberg, 2012; OECD, 2011; OECD, 2012; Berdal, 2013), og det er forskjeller i hvilke 

utgifter som tas med i helseregnskapene i forskjellige land (Berdal, 2013; Melberg, 2012; 

OECD, 2012). Norge inkluderer, i motsetning til mange andre land, utgifter til pleie og 

omsorg (f. eks. sykehjem) i helseutgiftene (Melberg, 2012). Disse utgiftene utgjør omtrent 25 

% av helseutgiftene i Norge (Melberg, 2012). Statistisk sentralbyrå rapporterer at andelen 

utgifter til helserelaterte pleie- og omsorgstjenester har økt til 29 prosent i 2012
8
 (se også 

OECD, 2012). For det andre må helseutgiftene vurderes opp mot prisnivået for alle varer og 

tjenester i den norske økonomien. På grunn av ulikt lønns- og prisnivå mellom land kan det 

også bli store forskjeller i hva det koster å produsere lønnsdrevne tjenester, for eksempel 

innen helsetjenestene (Berdal, 2013). Legeforeningens egen vurdering av tallene fra OECD og 

andre gir ikke grunnlag for å si at Norge bruker vesentlig mer helseutgifter enn 

sammenlignbare land (Taraldset, 2013?). Faktisk bruker Norge en nær gjennomsnittlig andel 

av brutto nasjonalprodukt (BNP) på helsetjenester når vi sammenligner med OECD-landene 

(Taraldset, 2013). I perioden 1999 til 2009 hadde Norge den laveste realveksten av samtlige 

av disse landene. Fra 2009 til 2011 var det også en realnedgang på 0,6 % per innbygger 

(Taraldset, 2013).  

 

Sykehusbudsjettet økte tilsynelatende kraftig i perioden 2002-2009, fra 53 milliarder kroner i 

2002 til 103 milliarder kroner i 2009 (Prp. S1 S. (2012-2013)). I 2013 blir 

spesialisthelsetjenesten tildelt 112,3 milliarder kroner fordelt på basisbevilgningen, 

innsatsstyrt finansiering, polikliniske refusjoner, forskningsbevilgning og midler til nasjonale 

kompetansesentre (Statsbudsjettet, 2013; Prp. S1 S. (2012-2013); Daae, 2013). I perioden 

2002 til 2009 slet likevel sykehusene med store underskudd og knapphet på ressurser (Prp. S1 

S. (2012-2013)). På grunnlag av dette dilemmaet engasjerte Legeforeningen ECON i 2009 for 

å kartlegge sykehusenes inntekter og ressursbruk i perioden (ECON, 2009). Formålet med 

analysen var å avdekke om sykehusene reelt sett var kommet i en bedre inntektssituasjon. 

 

ECONs undersøkelse viste at sykehusene ble pålagt mange nye oppgaver i perioden 2002 -

2009, blant annet behandling av rusavhengige, pasienttransport, og finansiering av nye 

legemidler (ECON, 2009). Samtidig ble sykehusene pålagt et nytt regelverk for pensjon (ref). 

Lønns- og prisstigningen i sykehusene, derimot, var i perioden tilsvarende utviklingen ellers i 

samfunnet. Konklusjonen i ECONs rapport var at den reelle veksten (7,5-9,5 mrd. kr) i 

                                                 
8
www.ssb.no/nasjonalregnskap-og-konjunkturer/statistikker/helsesat 
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sykehusbudsjettene var beskjeden i perioden 2002 – 2009, dersom man korrigeres for nye 

oppgaver, pensjon og lønns- og prisstigning (ECON, 2009).  

 

Hvor mye Norge skal bruke på helsetjenester er selvsagt et spørsmål om politikk og 

prioritering. Men en fornuftig debatt om hvor nivået på helseutgiftene bør ligge må bygge på 

en felles forståelse av hvor mye Norge i dag faktisk bruker på helsetjenestene sammenlignet 

med andre land. På bakgrunn av den analysen av helseutgiftene som Legeforeningen har 

gjennomført, mener foreningen at helsetjenestene i Norge er underfinansiert. Det betyr at det 

konstant er et misforhold mellom pålagte oppgaver og tilgjengelige ressurser. 

En investeringspakke for vedlikehold og nye sykehusbygg 

Sykehusene slet i perioden 2002 til 2009 med et stadig økende økonomisk etterslep av utsatt 

vedlikehold og nybygg (ref), og dette har negative konsekvenser for kvaliteten, 

pasientsikkerheten, effektiviteten og arbeidsmiljøet ved sykehusene (ref). De nyeste tallene 

fra de regionale helseforetakene viser at ... (McKinsey, 2013) Det samlede 

investeringsbehovet, som er på X milliarder (McKinsey, 2013), er for stort til at det kan 

realiseres gjennom overskudd på drift uten at det går utover pasienttilbudet. Det er derfor 

behov for en ekstraordinær investeringspakke for vedlikehold og nye sykehusbygg. 

 
Behov for en investeringspakke 

Legeforeningen foreslår en tiårig investeringspakke for bygg og medisinskteknisk utstyr. 

Investeringspakken må ha en samlet ramme på omlag X milliarder kroner (tentativt 70 mrd), 

og inngå i en nasjonal sykehusplan. Dette må komme i tillegg til dagens investeringsnivå. 

Omfanget av investeringspakken tar utgangspunkt i et dokumentert behov på ca. 60 milliarder 

kroner for å oppgradere eksisterende bygningsmasse og tilpasse den til fremtidens behov 

(McKinsey, 2010; McKinsey, 2013; Larssen og Kvige, 2008). Investeringspakken må også 

dekke nytt medisinskteknisk utstyr til nye og rehabiliterte bygg. Helse-Sør-Øst har et 

investeringsbehov i medisinskteknisk utsyr på ca. 2-3 milliarder kroner eksklusiv merverdi 

avgift (Deloitte, 2011). Den foreslåtte investeringspakken forutsetter at de øvrige 

helseregioner har tilsvarende behov. Stortinget har ved flere anledninger bevilget midler til 

ekstraordinære investeringer, herunder Norsk kreftplan (1998-2002) og Nasjonal plan for 

utstyrsinvesteringer i sykehus (St.prp. nr. 61 (1997-98). Blant våre naboland er Danmark i 

ferd med å realisere en investeringspakke på 42,5 milliarder kroner til bygging og 

rehabilitering av sykehusbygg (boks x).  

 

Behovet for å få på plass hensiktsmessige investeringer i sykehusbygg og medisinskteknisk 

utstyr har vært en tilbakevendende problemstilling i mange offentlige utredninger og 

stortingsmeldinger gjennom flere tiår (ref). Mange sykehus har nedprioritert investering i 

bygg og medisinskteknisk utstyr i mange år (ref), og det preger og kvaliteten på 

pasientbehandlingen (ref) og arbeidsmiljøet (ref; Arbeidstilsynet).  
 

Helseforetaksloven § 43 pålegger helseforetakene å føre regnskap etter regnskapsloven, og 

var et sentralt grep i helseforetaksreformen (St.prp.nr.66). Sykehusene skulle sikres en 

økonomi som skulle gjøre det mulig å ivareta utstyr og kapital (Ot. Prp nr 66 (2000-01)). Slik 

gikk det imidlertid ikke. Tilførsel av kapital gjennom basistilskuddet til de regionale 

helseforetakene står ikke i samsvar med kapitalbehovet. Nyinvesteringer i bygg/anlegg og 

avansert medisinsk teknisk utstyr forutsetter overskudd på drift. Dette er nærmest umulig å få 

til med dagens økonomiske premisser. Ved innføringen av helseforetaksmodellen ble det 

foretatt en verdsetting av helseforetakenes bygningsmasse og utstyr, men denne 

åpningsbalansen ble satt for sent og for lavt. Med det opplegget som i 2003 ble lagt til grunn 
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for føring av årsregnskap, settes foretakene bare i stand til å gjennanskaffe om lag 60 % av 

gjenanskaffelsesverdien av de anleggsmidlene de overtok, gitt den inntektsstrømmen 

foretakene har for å dekke avskrivninger. Foretakene tilføres altså mindre enn de er pålagt å 

avskrive i sine regnskaper. Til tross for gode intensjoner er investeringer i bygg og 

medisinskteknisk utstyr er fortsatt en salderingspost. 

 
Investeringsnivået er redusert 

På oppdrag fra Legeforeningen og Sykepleierforbundet foretok konsulentselskapet McKinsey 

i 2010 en uavhengig gjennomgang av investeringer i spesialisthelsetjenesten i Norge i 

perioden 2002-2010 (McKinsey, 2010). McKinsey fant at investeringsnivået i sykehusene var 

relativt lavt i årene før helseforetaksreformen. Deretter økte investeringsnivået betydelig. De 

fleste midlene ble imidlertid brukt på investeringer i nybygg som var planlagt før reformen, 

særlig St. Olavs hospital og Akershus universitetssykehus (McKinsey, 2010). 

Investeringsmidlene ble tildelt som felles ramme for drift og investeringer, med betydelige lån 

og øremerkede midler til store prosjekter. Fra 2008 ble de store byggeprosjektene gradvis 

ferdigstilt. Samtidigskjedde det et skifte i den økonomiske styringen av helseforetakene, og 

det ble innførtkrav om økonomisk balanse i sykehusbudsjettene (ref: helseforetaksloven). 

Øremerkede midler ble utfaset og tilgangen på statlige lån ble begrenset (ref). Som følge av 

dette har det totale investeringsnivået blitt betydelig redusert de senere årene (McKinsey, 

2010; figur x), men er forventet å stige igjen i årene som kommer (McKinsey, 2013). I 2010 

var investeringsnivået på det laveste nivået siden 2003 (McKinsey, 2010).  

 

Hensiktsmessige sykehusbygg 

En forutsetning for å dekke spesialisthelsetjenestens fremtidige behov for god pasientflyt og 

innføring av ny teknologi er hensiktsmessige sykehusbygg. Gode, funksjonelle og moderne 

sykehusbygg er avgjørende for pasientbehandling og ansattes arbeidsmiljø. Mye av dagens 

bygningsmasse ble bygd i perioder med helt andre behov - for andre tiders sykehusdrift. En 

stor andel av bygningsmassen i spesialisthelsetjenesten er i for dårlig teknisk stand, og relativt 

store deler av bygningsmassen er rapportert å være lite egnet eller uegnet for dagens 

bruksformål (1) 

 

Bruk av avansert medisinskteknisk utstyr innebærer byggtekniske krav til bedre fundament og 

bærekonstruksjoner, bredere ganger og høyere takhøyde. Utstyret er stort og tungt. Det er 

dokumentert et betydelig teknisk og bygningsmessig oppgraderingsbehov, i tillegg til 

endringer av bygningsmassen for å tilpasse lokalene til fremtidig helsetjenestetilbud (2). For å 

opprettholde spesialisthelsetjenestetilbudet, må det investeres i bygningsmessig og teknisk 

infrastruktur, og dette må ses som en integrert del av samfunnsutviklingen for øvrig. 

 

Et av de sterkeste trekkene ved utviklingen i sykehusarkitektur og -utforming er erkjennelsen 

av økende endringshyppighet i sykehus og, som en konsekvens av dette, et sterkt fokus på 

tilpasningsevne i forbindelse med planlegging av nye sykehus (2). Det skal være mulig for 

sykehuset å drive effektive helsetjenester i bygningene også i fremtiden. Men 

utvidelsesmuligheter med tilbygg må også inkluderes ved planlegging av nye sykehus. Kravet 

til bygningsstruktur har endret seg med stadig mer teknisk utstyr, større installasjoner, plass til 

fremføring av kanaler, kabler, osv. Etasjehøydene har generelt økt, spesielt i 

behandlingsarealer og arealer til operasjon, spesialiserte laboratorier og bildediagnostikk på 

grunn av mye plasskrevende utstyr. 

 

Det trengs en kritisk gjennomgang av hvilke bygninger som bør oppgraderes, hvilke som bør 

ombygges og hvilke som bør erstattes av nybygg eller andre lokaler. I hvilken grad støtter 
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bygningene opp om helseforetakenes målsetninger og krav til leveranse av effektive og gode 

helsetjenester? 

 

Pasientrollen har endret seg betydelig siden storparten av norske sykehus ble bygd. 

Teamarbeid i behandling av pasienter er vanlig arbeidsform og for fornuftig bruk av ressurser 

er pasientforløpene effektivisert i alle ledd; diagnostisering, behandling, pleie og 

rehabilitering gjennom hele forløpet. Som nevnt i stortingsmeldingen God kvalitet – trygge 

tjenester (3), er det et mål å involvere pårørende mer aktivt i fremtidens helsetjeneste. Det kan 

medføre endringer i måten å arbeide på og i infrastrukturen til sykehusene (utdyp; ref). I 

fremtiden vil det i større grad tas utgangspunkt i optimalisering av pasientforløp fremfor den 

mer tradisjonelle optimaliseringen innen hver spesialitet eller organisatoriske enhet. Sykehus 

drives 24 timer i døgnet, hver dag hele året. Derfor er effektiv organisering av driften med 

hensiktsmessige sykehusbygg avgjørende for å yte gode helsetjenester til enhver tid.  

 
Bygningsmassen forfaller 

Mange norske sykehusbygninger er gamle (ref). Noen sykehusbygg er ikke egnet for 

pasientbehandling og er til hinder for hensiktsmessig pasientflyt (ref). Tilstanden for mange 

sykehusbygg er godt dokumentert (McKinsey, 2013; Larssen, 2011, Riksrevisjonen, 2011 og 

Arbeidstilsynet, 2009). Helseforetakene investerte i 2011 for om lag 5,3 milliarder kroner i 

bygg og medisinskteknisk utstyr (ref). Denne summen var ca. 600 mill. kroner lavere enn de 

samlede av- og nedskrivninger for sykehusene (ref).  Det innebærer at den samlede verdien på 

helseforetakenes bygg og medisinskteknisk utstyr ble noe redusert i 2011. I perioden mellom 

2003 og 2011 økte likevel den nominelle verdien på sykehusenes bygg og utstyr med ca. 9 

milliarder kroner (Prp. 1 S (2012–2013)). 

 

Multiconsult gjennomførte i 2011 en undersøkelse av sykehusbyggene i Norge (Larsen, 

2011). Undersøkelsen tok utgangspunkt i at spesialisthelsetjenesten i Norge har en omfattende 

og variert bygningsmasse som huser til dels svært ressurskrevende kjernevirksomhet. 

Bygningsmassen skal tilrettelegge for at spesialisthelsetjenesten skal tilby høy kvalitet på 

tjenestene og nå sine mål på en mest mulig ressurseffektiv måte. Dette krever en 

bygningsmasse som er godt egnet og tilrettelagt for både dagens og fremtidige bruksformål. 

Dersom bygningene og de tekniske løsningene begrenser effektiviteten i kjernevirksomheten, 

vil dette over tid ha store negative konsekvenser for økonomi og behandlingstilbud. 

 

Multiconsult-rapporten viser at eksisterende bygningsmasse har et stort teknisk og 

bygningsmessig oppgraderingsbehov (Larsen, 2011), som kommer i tillegg til behovet for å 

tilpasse lokaler til fremtidig helsetjenestetilbud.  I rapporten refereres det at ca. 40 % av 

helseforetakenes totale bygningsmasse er i en uakseptabel teknisk tilstand (tilstandsgrad 2 

eller 3; ref; figur x). Brukerne klager mest på inneklima, bygningsmessig tilstand og 

funksjonalitet (ref; figur x).  

 

Multiconsult konkluderer med at spesialisthelsetjenesten står ovenfor et betydelig 

investeringsbehov, samtidig som de økonomiske rammebetingelsene er begrenset (Larsen, 

2011). Eiendomsforvaltningen i spesialisthelsetjenesten synes heller ikke å fungere bra, og 

mange helseforetak manglet oversikt over bygningsmassen, styringsinformasjon om 

sykehusbyggene, styringsmål for eiendomsforvaltningen, strategier og verktøy for 

vedlikehold og nybygging (Larsen, 2011).  

 

Rådgivende Ingeniørers Forening (RIF) utarbeidet i 2010 rapporten «State of the Nation». I 

rapporten vurderes 60 % av eiendomsmassen i spesialisthelsetjenesten som god eller 
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akseptabel (RIF, 2010). Om lag 30 % av eiendomsmassen fremstår som utilfredsstillende og 

har behov for utbedring. De siste 10 % av bygningsmassen fremstår som svært dårlig og har 

store tekniske oppgraderingsbehov. For å komme på en akseptabel teknisk standard trengs ca. 

20–30 milliarder kroner til oppgraderinger (RIF, 2010). Men dette omfatter ikke oppgradering 

for å gjøre sykehusene mer egnet for dagens bruk. Generelt er de tekniske anleggene noe 

dårligere enn bygningskroppene. De tekniske anlegg følger ikke dagens standard og nye 

forskriftskrav, og for over 80 % av bygningene er flere gjeldende lover og forskrifter ikke 

oppfylt (RIF, 2010). 

 

Riksrevisjonen undersøkte i 2011 eiendomsforvaltningen i helseforetakene. I undersøkelsen 

anslås det at 40 % av bygningsmassen er i dårlig stand, mens om lag 10 % er i svært dårlig 

stand (Riksrevisjonen, 2011). I undersøkelsen er vedlikeholdsbehovet anslått til 19,3 mrd. 

kroner. Tre av fire helseregioner anslår at bygningsmassen har fått en dårligere teknisk 

standard i perioden 2003–2010. Helseforetakene oppgir at bygningene ikke vedlikeholdes i 

tilstrekkelig grad, og at planlagt vedlikehold utsettes (riksrevisjonen, 2011).  

 

Riksrevisjonens undersøkelse viser også at litt under 20 % av helseforetakenes areal er dårlig 

egnet til å møte helsetjenestenes behov, og at litt under 30 % av arealet har dårlig 

tilpasningsdyktighet (Riksrevisjonen, 2011). Dette innebærer blant annet at det er vanskelig å 

ta i bruk moderne medisinsk teknologi og å organisere behandlingen etter effektive metoder.  

 

Halvparten av helseforetakene brukte midler på skadeutbedringer i 2008 og 2009 fordi 

tidligere nødvendig vedlikehold av bygningsmassen hadde blitt utsatt (ref). Selv om de fleste 

helseforetakene har utarbeidet vedlikeholdsplaner, er det ofte dårlig samsvar mellom planen 

og de eiendomsansvarliges vurderinger av det reelle vedlikeholdsbehovet i helseforetakene. 

Ofte gjennomføres heller ikke de planlagte tiltakene i vedlikeholdsplanen. Riksrevisjonen 

mener det er grunn til å stille spørsmål ved om det er behov for ytterligere tiltak som sikrer et 

mer stabilt og langsiktig vedlikeholdsnivå av bygningsmassen (ref).  

 

Arbeidstilsynet sammenliknet i 2009 inneklimaet i helseforetakene med kommunale bygg, 

blant annet skolene (Arbeidstilsynet, 2009). Tilsynets konklusjon var at forholdene ikke var 

tilfredsstillende i kommunene, men at de var verre i helseforetakene. Dårlig inneklima 

oppleves som et problem for omlag 60 % av sykepleierne og 40-45 % av de andre store 

yrkesgruppene i helsetjenesten minst 25 % av arbeidstiden. Det er også påvist høy forekomst 

av yrkesrelatert astma i disse yrkesgruppene (ref).  

 
 

Utstyrsparken eldes 

Moderne medisinskteknisk utstyr er en kritisk innsatsfaktor for god, sikker og effektiv 

pasientbehandling. For eksempel gir moderne ultralydapparater bedre diagnostikk, og 

moderne strålemaskiner avgir mindre farlig stråling. Medisinskteknisk utstyr er ofte teknisk 

avansert og i økende grad digitalt, og Moores lov
9
 gjelder også i helsesektoren. Det er også et 

stadig økende behov for at data fra medisinskteknisk utstyr kommuniserer med hverandre, 

sentral datalagring og journalsystemer. Disse faktorene gjør at medisinskteknisk utstyr har 

relativt kort levetid og må skiftes ut med jevne mellomrom.  

 

                                                 
9
 Moores lov, etter Intels medgrunnlegger Gordon E. Moore, er observasjonen at antall transistorer i integrerte 

kretser fordobles hvert annet år. Det blir ofte tolket som at maskiner som benytter databrikker blir dobbelt så 

kraftige eller raske hvert annet år. I løpet av en 10-årig livssyklus har den generelle regnekraften i sentrale 

regneenheter (CPU) økt 32 ganger. 
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De anerkjente kriteriene til European Coordination Committee of the Radiological, 

Electromedical and Healthcare IT Industry (COCIR; COCIR, 2003) deler utstyret inn i tre 

alderskategorier: Utstyr som er 0-5 år vurderes som oppdatert. Utstyr som er 6-10 år beskrives 

som fortsatt egnet for bruk, men gjenanskaffelse må planlegges. Utstyr som er 10 år og mer 

bør skiftes ut.  Kriteriene sier at minst 60 % av det medisinsktekniske utstyret bør være 

mellom 0-5 år, maksimalt 30 % bør være fra 6-10 år og ikke mer enn 10 % bør være over 10 

år (COCIR, 2003; Larssen og Kvige, 2008). McKinseys undersøkelse av investeringer i 

spesialisthelsetjenesten viste at store deler av den medisinsktekniske utstyrsparken ved norske 

sykehus var 6-10 år i 2008 (McKinsey, 2010). Det gjaldt for eksempel MR-maskiner (45 %) 

og CT-maskiner (31 %). Ved Oslo universitetssykehus (OUS) var gjennomsnittsalderen på 

det medisinsktekniske utstyret 10,8 år i 2010 og investeringsbehovet 2-3 milliarder kr. pluss 

merverdiavgift (Deloitte, 2011). Alderen på det medisinsktekniske utstyr ved OUS ser ut til å 

øke:   
 

«Foretakene setter ikke av tilstrekkelige midler til å stoppe den gradvise forringelsen av 

en utstyrspark som er i snitt 9,2 år gammel. I løpet ev en periode på 52 uker i 2010 økte 

den gjennomsnittlige alderen på utstyret med 23 uker» (Deloitte, 2011). 

 

En del av den foreslåtte investeringspakken må gå til innkjøp av nytt medisinskteknisk utstyr 

til rehabiliterte og nye sykehusbygg. Ordinær utskifting av medisinskteknisk utstyr er nært 

forbundet med ordinær drift ved helseforetakene og må finansieres over de ordinære årlige 

budsjettene. 

Langsiktige finansieringsbehov i helsesektoren 

En ekstra ordinær investeringspakke for vedlikehold og nybygg vil ikke løse de langsiktige 

finansieringsbehovene i helsesektoren. Legeforeningen ønsker derfor en samlet vurdering av 

finansieringssystemet, inkludert offentlig-privat samarbeid (OPS), innsatsstyrt finansiering 

(ISF), kvalitetsbasert finansiering, refusjon av merverdiavgiften for medisinskteknisk utstyr 

og en økning av sykehusenes låneramme.  

 
Innsatsstyrt finansiering 

Legeforeningen støttet innføringen av innsatsstyrt finansiering (ISF) i spesialisthelsetjenesten 

i 1997 (ref) og anser fremdeles modellen som hensiktsmessig for å stimulere til økt aktivitet i 

spesialisthelsetjenesten. ISF er imidlertid en ordning for overføring av midler fra stat til de 

regionale helseforetakene. I praksis har det blitt slik at ordningen også videreføres på nivåene 

under de regionale helseforetakene (foretak, klinikk, avdeling). En ordning som er basert på 

gjennomsnittsbetraktninger og «de store talls lov» blir lite treffsikker på disse nivåene av flere 

grunner. 

 

Gir feilaktig inntrykk av produktivitet og effektivitet 

Diagnose Relaterte Grupper (DRG)
10

 skal gi en oversiktlig beskrivelse av aktiviteten ved 

sykehusene og gjøre det mulig å sammenligne sykehus. Et sykehus, en klinikk eller avdeling 

med en pasientsammensetning som avviker fra gjennomsnittet på RHF-nivå vil likevel kunne 

komme skjevt ut både i forhold til aktivitetsstatistikk og finansiering. Antall DRG-poeng 

(vekten) per opphold er den samme for pasienter med enkelt som for komplisert sykdomsbilde 

innen én og samme DRG. Foretak/klinikker/avdelinger med en overvekt av de enkleste 

pasientene vil fremstå som effektive, med høy produktivitet og lavt kostnadsnivå. Foretak, 

klinikker eller avdelinger med overvekt av pasienter med komplisert sykdomsbilde vil motsatt 

                                                 
10

 www.helsedirektoratet.no/finansiering/drg/Sider/default.aspx 
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fremstå som lite effektive, med lavproduktivitet og høyt kostnadsnivå. Den første gruppen 

enheter vil generere et overskudd fra driften mens den andre gruppen enheter går med 

underskudd. For klinikere virker det urimelig og demotiverende at ulik pasienttyngde ikke 

gjenspeiles i aktivitetsstatistikk eller finansiering. 

 

Fanger ikke opp nye behandlingsmetoder og favoriserer enkelte typer opphold 

Det er en vesentlig kritikk at nye behandlingsmetoder med avvikendekostnadsbilde ikke 

fanges opp av ISF-ordningen. Videre er det en allmenn oppfatning at kirurgiske og spesielt 

ortopediske opphold favoriseres på bekostning av medisinske opphold, og da særlig 

rehabiliteringsopphold. Når kirurgi sentraliseres, vil flere lokalsykehus bare tilby 

indremedisinske tjenester. Slike lokalsykehus vil få et svekket grunnlag for å finansiere 

driften når mulighetene for kryss-subsidiering fra kirurgisk virksomhet bortfaller. 

 

Tar ikke høyde for behandlingsforløp som involverer flere institusjoner 

Økende funksjonsfordeling har ført til oppsplitting av behandlingsforløp med overflytting av 

pasienter mellom ulike institusjoner. Det er et problem at ISF-ordningen medfører at hele 

refusjonsbeløpet blir liggende igjen på den institusjonen som utfører et inngrep (ref). 

Institusjonen som overtar pasienten for viderebehandling og rehabilitering etter inngrepet 

sitter derimot igjen med store deler av kostnadene uten at dette kompenseres gjennom ISF-

ordningen (boks x). Dette rammer først og fremst lokalsykehusene og medisinske avdelinger 

ved regionsykehusene. 

 
Kvalitetsbasert finansiering 

Dagens ISF- ordning er basert på volumbetaling for pasienter, prosedyrer, opphold, etc. 

Ordningen fokuserer på mengde og skiller ikke på om behandlingen får det ønskete utfall eller 

ikke. Kvalitetsbasert finansiering (KBF) belønner den medisinske kvaliteten på behandlingen 

og kan være en del av et ISF system. Det vil i et slikt system være økonomisk gunstig å oppnå 

visse minstestandarder eller hensiktsmessige utfall av behandling. Brukererfaringer kan også 

være aktuelle indikatorer. Man kan også tenke seg å premiere forbedringer i resultater over et 

visst minimumsnivå. Problemet vil være å finne gode og pålitelige kvalitetsparametere. Det 

kan tenkes både prosess- og resultatparametere. Et KBF- system bør premiere tilretteleggere 

for klinisk aktivitet, f eks på regionsnivå. Dette vil kunne styrke interessen for den kliniske 

praksis og organisering av denne for ledere på alle nivåer.  

 
Den regionale inntektsfordelingen 

Regjeringen nedsatte i desember 2006 et utvalg ledet av professor Jon Magnussen med 

mandat å foreslå nye prinsipper for fordeling av basisbevilgningen til de regionale 

helseforetakene (RHF). Magnussen-utvalget avga sin innstilling (NOU 2008:2 Fordeling av 

inntekter mellom regionale helseforetak) i januar 2008 og foreslo en betydelig omfordeling av 

bevilgningene mellom regionene. Den foreslåtte fordelingen innebar en reduksjon av inntekter 

for Helse Sør-Øst og en økning i inntekter til de tre andre regionale helseforetakene. Etter 

høringsrunden besluttet regjeringen at Helse Sør-Øst ikke skulle fratas midler, men at Helse 

Nord, Helse Vest og Helse Midt-Norge skulle få ekstra tilskudd over en toårs periode (2009-

10). Omfordelingen ble altså ivaretatt gjennom en ekstraordinær vekst i den totale rammen for 

de helseforetak som etter modellen fikk for lite.   

 

Professor Jon Magnussen har nylig tatt til orde for at modellen bør justeres (Magnussen, 

2013). Behovsvurderingene i dagens modell er basert på data fra 2004-05 og sykdoms- og 

forbruksmønster kan ha endret seg siden den gangen. Videre bør det undersøkes om flere av 

kriteriene som inngår (eller ikke inngår) i dagens modell skal endres, herunder (mulige) 
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effekter for behov av klima/breddegrad, ikke-vestlige innvandrere, storby, levekårsvariabler 

og grad av deltakelse i arbeidsmarkedet. Det har også skjedd store endringer for prehospitale 

tjenester (ambulanse og pasienttransport) og forskjeller mellom de regionale helseforetakene i 

valg og vektlegging av kriterier.  

 
Øke de regionale helseforetakenes låneramme? 

De regionale helseforetakene har et helhetlig ansvar for investeringer og drift av sykehusene i 

egen region. Dette ansvaret er underbygget ved at midler til investeringer er lagt inn som en 

del av de regionale helseforetakenes basisbevilgninger (ref). I årene fram til 2010 ga Helse- 

og omsorgsdepartementet investeringstilskudd til utvalgte investeringsprosjekter, men denne 

ordningen er ikke lenger videreført (ref). 

 

De regionale helseforetakene må med dagens investeringsregler planlegge sine 

investeringsprosjekter slik at kostnadene kan håndteres innenfor eksisterende økonomiske 

rammer. Helse- og omsorgsdepartementet kan gi de regionale helseforetakene lån til større 

investeringsprosjekter, men lånerammen er begrenset til 50 % av de regionale 

helseforetakenes investeringskostnader. Det innebærer at helseforetakene som hovedregel må 

finansiere 50 % av byggekostnadene over egen drift (ref). Dette gir helseforetakene en stor 

likviditetsbelastning som gjør det krevende å realisere nødvendige byggeprosjekter. I tillegg 

må helseforetakene spare opp midler fra driften over flere år for å realisere nye sykehusbygg 

eller oppgraderinger. Dette er bygg som kan gi bedre helsetjenester og bedre ressursbruk (ref). 

 

De regionale helseforetakenes gjeldsbyrde har økt betydelig i årene etter 

helseforetaksreformen, men synes nå å ha stabilisert seg (tabell x).  
 

Tabell x RHF - langsiktig gjeld til Helse- og omsorgsdepartementet 2007-2011. Mill kroner 

 

 
 
 

Dagens låneramme på 50 % kan bidra til å utsette investeringer i sykehusene som i lengden 

vil lønne seg. Det bør derfor vurderes å heve de regionale helseforetakenes låneramme for 

større investeringsprosjekter til 70 % for å bedre fleksibiliteten. Samtidig er det et tankekors at 

økt låneramme vil kunne bidra til større gjeldsbyrde i de regionale helseforetakene og gjøre 

dem mer utsatt for rentesvingninger. En eventuell økning av lånerammen må derfor komme i 

tillegg til en tiårig investeringspakke for bygg og medisinskteknisk utstyr.  

 
Offentlig-privat samarbeid om sykehusbygg 

Det er en viktig politisk diskusjon om offentlig-privat samarbeid (OPS) bør tas i bruk i 

forbindelse med utbygging og/eller drift av sykehusbygg, slik de har gjort i Sverige (boks x). 

Offentlig-privat samarbeid finnes i ulike varianter:  

- Ved at private investerer, tar ansvar for bygging, drift og vedlikehold, mens det 

offentlige betaler leie og avdrag. 

- Ved at det offentlige investerer selv, men en privat aktør tar ansvar for bygg, drift og 

vedlikehold mot leie. 

- Ved at offentlig eier og privat aktør deler på investeringen, men at de private aktørene 

har ansvaret for bygging, drift og vedlikehold.  

 

2007 2008 2009 2010 2011

Netto investeringer 12 146           13 900           14 438           13 847           13 951           
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Dersom drift, herunder vedlikehold, av sykehusbygg settes bort til private vil sykehusledelsen 

kunne konsentrere seg om pasientbehandlingen og andre viktige oppgaver ved sykehusene. 

En slik løsning forutsetter imidlertid forutsigbare leiekostnader, og at man klarer å unngå 

unødvendig byråkrati.  

 
MVA-refusjon for medisinskteknisk utstyr 

I næringslivet er det innført en rekke insentiver for å bidra til hensiktsmessige investeringer i 

maskiner og produksjonsutstyr (ref), slik at virksomhetene blir konkurransedyktige. For 

investeringer i maskiner og utstyr kan virksomhetene trekke fra merverdiavgift på 25 % (ref). 

Videre gir avskrivningssystemet insentiver til skattenøytrale investeringer og bidrar til at 

maskiner og produksjonsutstyr blir erstattet når den økonomiske levetiden er over.  

 

Tilsvarende ordninger gjelder ikke for sykehusene, til tross for at innsatsfaktorene har samme 

bruksområder og anvendelser som i næringslivet forøvrig. Sykehusene betaler merverdiavgift 

på medisinskteknisk utstyr, selv om staten finansierer helsetjenestene. For eksempel investerte 

Helse Sør-Øst RHF 553 millioner kroner i medisinskteknisk utstyr i 2011 (ref). MVA-

utgiftene fremkommer ikke av årsregnskapet, men vi kan anta at kostnadene utgjør mer enn 

100 millioner kroner. Merverdiavgiften utgjør altså en betydelig kostnad som kan bidra til å 

hindre nødvendige investeringer i medisinskteknisk utstyr.  

 

Legeforeningen mener at MVA-refusjon for medisinskteknisk utstyr må utredes i en nasjonal 

sykehusplan. 

Sykehusbygg HF 

I dag planlegges og iverksettes de ulike byggprosjektene i Norge lokalt eller regionalt. Det 

finnes ikke noe system for erfaringsoverføring fra det ene prosjektet til det andre. 

Legeforeningen mener at et lite land som Norge må samle kompetansen innen 

sykehusutbygging og vedlikehold. Det bør derfor vurderes å etablere et nasjonalt organ, et 

«Sykehusbygg HF». Det må utredes nærmer i en nasjonal sykehusplan hvordan et 

«Sykehusbygg HF» skal organiseres, lokaliseres og hvilke oppgaver det skal ha. Flere 

modeller kan tenkes. Skal «Sykehusbygg HF» bare ha ansvaret for å planlegge større 

byggprosjekter, eller bør det også stå for den langsiktige driften også? Et «Sykehusbygg HF» 

vil kunne vurdere byggprosjekter i et nasjonalt perspektiv og foreslå prioriteringer i 

framtidige utgaver av nasjonal sykehusplan. 

 

Sykehusdrift er en kompleks type virksomhet med mange organisatoriske nivåer og parallelle 

enheter med en svært arbeidsintensiv virksomhet. Bygningsmassen i seg selv oppleves som en 

begrensning i forhold til å ivareta ansatte og pasienter. Det store volumet av sykehus i Norge 

ble bygget på 1950- og 1970-tallet. Noen sykehus er over 100 år gamle mens andre er av 

nyere dato. I veilederen for beregning av samlet økonomisk konsekvens av 

investeringsprosjekter i helsebygg, «Sykehusprosjekters økonomiske bæreevne», er 

avskrivningstiden for de ulike delene av nye sykehusbygg spesifisert (Rohde, 2010). 

Avskrivningstiden for de ulike elementene, slik disse er definert i norsk standard (NS 3454), 

varierer fra 10 år for tele- og automatikksystemer til 60 år for bærende konstruksjoner og 

yttervegger. Den økonomiske og byggtekniske levetiden til sykehusbygg som er oppført etter 

andre tiders standarder kan være kortere. Store deler av dagens bygningsmasse er dermed i en 

alder som krever omfattende utskiftninger og oppgraderinger. Samtidig står vi foran en 

situasjon der flere av de relativt nye sykehusene (f.eks. Rikshospitalet og 

Universitetssykehuset i Nord-Norge) vil forfalle mer eller mindre samtidig, dersom de ikke 

blir vedlikeholdt.  
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De siste ti årene har det foregått en sentralisering og profesjonalisering av 

eiendomsforvaltningen innen offentlig sektor. Bygg- og eiendomsforvaltning har blitt overført 

til egne sentrale enheter. Dette for at brukerne av lokaler skal konsentrere seg om 

kjernevirksomheten samtidig som forvaltning av bygninger og eiendommer blir godt ivaretatt.  

 

Et finansieringssystem for nybygg som er mindre sårbart for rentesvingninger er nødvendig, 

slik at det er mulig å bygge når det er mest hensiktsmessig, og ikke måtte spare inn på driften 

over mange år først. Ofte er det for stort fokus på å holde bygge kostnadene nede fremfor å 

bygge tilstrekkelig stort for å sikre et hensiktsmessig pasienttilbud. Men byggekostnadene for 

nye sykehusbygg er ofte ikke større enn utgiftene til ca. ett driftsår for et sykehus, for 

eksempel For Akershus universitetssykehus (Ahus) var prosjektkostnaden berammet til 8,1 

milliarder kroner (www.bygg.no/prosjekter/29219.0), og omsettingen for 2012 var 7,2 

milliarder kroner (Årsrapporten for 2012). De to milliardene som byggekostnadene ble 

redusert med ved Ahus (ref) tilsvarer nå 3-4 måneders driftsutgifter ved det samme sykehuset. 

Selv under byggeperioden viste man at med et forventet driftsbudsjett på Ahus på ca. 2.5 

milliarder kroner i året, ville driftsbudsjettet allerede etter tre år ha oversteget hele 

anleggskostnaden (www.bygg.no/prosjekter/29219.0). Byggene må videre kunne driftes 

effektivt. De må være kostnadseffektive og være lette å endre på i fremtiden, etterhvert som 

behovene endrer seg. Hensiktsmessige sykehusbygg og hensiktsmessig lokalisering av 

byggene trengs for gode pasientforløp. Fagmiljøene må være tungt inne i utforming og 

lokalisering av fremtidens sykehusbygg. 

 

Det er behov for mer systematisering og standardisering av sykehusbyggene og 

medisinskteknisk utstyr både mellom helseforetak og på nasjonalt nivå. Et Sykehusbygg HF 

vil innebære et mer ryddig system som også gir større forutsigbarhet for driften og mer 

langsiktighet for investeringene.  

 

Oppsummering og konklusjoner 

Vedlegg 

Kilder 

 


