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Høring- NOU 2016:25. Organisering og styring av spesialisthelsetjenesten. 

Hvordan bør statens eierskap innrettes framover? 
 

Oslo legeforening har gjennomgått Kvinnsland-utvalget rapport og tilrådninger, og har i 

styremøte vedtatt følgende uttalelse 

 

Etter Oslo legeforenings erfaring fungerer dagens organisering ulikt i de ulike landsdelene og 

regionene. Den største helse-regionen har i de senere årene vært gjenstand for en rekke 

problemer som har rammet pasientbehandlingen, men også medført svekkede arbeidsvilkår for 

de ansatte, og bidratt til betydelig energilekkasje. Samhandlingen mellom primærhelsetjenesten 

og store helseforetak fungerer dårlig. Oslo Legeforening anser at det er uheldig for 

pasientbehandlingen at mange sykehus i dagens organisering har fått svekket ledelse og 

svekket autonomi. I en ny organisering av tjenestene bør stedlig ledelse på direktørnivå være en 

hovedregel i sykehus som driver med akutt-behandling 

 

Sammenslåingen av Helse Sør og Helse Øst til en region som omfatter mer enn halve landets 

befolkning har ikke fungert etter hensikten etter Oslo legeforenings syn. Etter nær ti år med 

denne organiseringen er det åpenbart at det må gjennomføres tilpasninger. Oslo legeforening 

vil påpeke problemene i hovedstadsområdet, hvor det regionale helseforetakets sviktende 

vurdering har medført svekket pasientbehandling. Oslo legeforening er særlig kritisk til at 

Helse sør-øst etter flere år med problemer ikke har vært i stand til å gjenopprette et godt og 

forutsigbart lokalsykehustilbud for befolkningen i Groruddalen. Videre har det regionale 

helseforetaket mislykkes i å legge til rette for befolkningsøkningen og de demografiske 

endringene som vil øke kapasitetsproblemene i årene som kommer.  

 

Det er i utvalgets mandat oppstilt tre ulike forslag til en ny organisering av tjenestene. Oslo 

legeforening vil ikke anbefale en nasjonal modell, men tilrår at det stadig gjøres en inndeling i 

ulike regioner. Oslo legeforening vil da peke på muligheten som ligger innenfor alternativ 1, 

med færre helseforetak direkte underlagt departementet. En organisering med færre 

helseforetak innebærer en ny regional inndeling med flere regioner enn dagens fire. Oslo 

legeforening anser tiltaket som egnet i Helse Sør-øst, og anser at det kan være hensiktsmessig å 

dele helseforetaket inn i en hovedstadsregion, og 2-6 øvrige regioner. Det er nærliggende å 

vurdere en inndeling svarende til sykehusområdene Helse Sør-øst har pekt ut.  



 

Oslo legeforening • Postboks 178 Sentrum • NO-0102 Oslo • oslo.legeforening@legeforeningen.no •  Besøksadresse: Akersgt. 2 

www.legeforeningen.no/oslo • Telefon: +47 23 10 92 40/42 •  Faks: +47 23 10 92 44 • Org.nr. NO 971422580 MVA • Bankgiro 1503.53.91921 

 

Oslo legeforening vil fraråde at styrene på sykehus-nivå fjernes. Tiltaket vil bidra til mindre 

åpenhet i beslutningene, og kunne bidra til en ytterligere sentralisering av myndighet. Oslo 

legeforening beklager at utvalgets arbeid har vært begrenset til kun å se på løsninger innenfor 

en videreføring av foretaksmodellen. I mange land er spesialisthelsetjenesten en del av 

forvaltningen, og etter Oslo legeforenings syn bør dette alternativet inngå i vurderingene når en 

gjennomgår tjenestenes organisering.  

 

 

Med vennlig hilsen 
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