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Forord 
McKinsey & Company Inc. Norge (McKinsey) har på oppdrag fra Den Norske Legeforening og 
Norsk Sykepleierforbund gjennomført en uavhengig analyse vedrørende investeringer i 
spesialisthelsetjenesten i Norge.  

Analysen har i hovedsak omfattet følgende fire tema:  

1 Kartlegging av investeringsnivå og trender. 

2 Kartlegging av fremtidig investeringsbehov/planer og forventede/mulige gevinster. 

3 Kartlegging av system og styringsmekanismer. 

4 Syntese og observasjoner knyttet til punkt 1-3.  

Fra McKinseys side har det vært en forutsetning for oppdraget og arbeidet at vi kunne stå fritt 
når det gjelder utarbeidelse av rapport og konklusjoner på en måte som vi anser er faglig 
begrunnet. Siktemålet har vært å etablere en objektiv og uavhengig, faglig begrunnet, faktabasert 
og hovedsakelig tallbasert rapport.  

Det har ikke vært en del av mandatet å analysere/vurdere bevilgningsnivået, og McKinsey gir 
gjennom denne rapporten ingen vurdering av det historiske og/eller framtidige bevilgningsnivået 
og/eller behovet for å tilføre midler til sektoren for å tilrettelegge for drift og investeringer. 

Arbeidet er gjennomført i perioden ultimo oktober til medio desember 2010. McKinsey har stått 
for valg av metode, gjennomføring av analyser og utarbeidelse av rapporten. Utredningen 
baserer seg på offentlig tilgjengelig data og dokumenter, og er kvalitetssikret gjennom 
supplerende intervjuer med nøkkelpersoner innenfor ulike deler av spesialisthelsetjenesten. 
Legeforeningen og Sykepleierforbundet har bistått med innsamling av datagrunnlaget og 
oppsetting av intervjuer etter retningslinjer fra McKinsey.  

De regionale helseforetakene (RHFene) har gitt innspill til metode for framhenting av historiske 
investeringstall. Det ble i tillegg gjennomført et møte med en fokusgruppe bestående av 
fagpersoner og ledere for å få kvalitative innspill knyttet til verdiskapningsmuligheter ved 
investeringer.  

Intervjuene er utført av prosjektgruppen for å innhente informasjon med videre.  

Prosjektgruppen er ansvarlig for rapportens vurderinger, som verken kan tillegges 
Legeforeningen, Sykepleierforbundet, intervjuobjektene eller medlemmene av fokusgruppen. 
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 Sammendrag 
Utredningen er strukturert i fire kapitler, som hver tar for seg resultat av kartlegging og et sett av 
observasjoner. Her følger et sammendrag av nøkkelobservasjoner per kapittel:  

1. Historisk investeringsnivå og trender 

a. Når det gjelder investeringer, og finansiering og styring av dette område, kan man på 
overordnet nivå si at norsk sykehussektor de siste 10 årene har vært igjennom tre 
ulike faser og er på vei inn i en fjerde. Fasen i perioden etter sykehusreformen (2002-
2008) muliggjorde et høyere investeringsnivå enn før reformen. Tilgangen til 
spesifikke investeringsmidler er igjen strammet inn de senere år. Uten 
driftsoverskudd i HFene og RHFene vil kapitalbasen i sektoren i beste fall holdes 
uendret framover. En reduksjon i kapitalbasen vil over tid ikke være en bærekraftig 
situasjon, og reflekterer ikke et naturlig løp for en sektor med sterk medisinsk 
teknologisk utvikling (hvorav kun en andel reduserer investeringskostnadene per 
enhet) og økte reelle enhetskostnader for andre innsatsfaktorer. 

b. Kostnadene og investeringene i norsk helsesektor har historisk vært høye relativt til 
andre land. Endringene de siste årene har tatt investeringene ned til nivået i 
sammenliknbare land, mens øvrige kostnader fortsatt er høye. Kapitalintensiteten i 
alle RHFene har gått ned de siste årene. 

2. Framtidig investeringsnivå samlet og per region 

a. På overordnet nivå ønsker RHFene å ligge på et høyere investeringsnivå enn hva 
tilfellet er i dag; det planlegges en økning av investeringsnivået fra ~5-6 mrd i året i 
2009-2011 til ~7,5 mrd i året fra 2013. 

b. RHFenes økonomiske langtidsplaner og planer om økt investeringsnivå indikerer 
verdiskapningsmuligheter knyttet til økte investeringer, og støtter et rasjonale for et 
høyere investeringsnivå i sektoren.  

c. Et annet holdepunkt for økning av investeringsnivå, er at kapitalintensiteten har gått 
opp i de fleste norske industrier/sektorer de senere årene, dels drevet av at økt 
kapitalintensitet har muliggjort reduksjon av ”dyre” innsatsfaktorer som personell og 
varer. Til sammenlikning har kapitalintensiteten i norske RHF gått ned.  

d. Dersom et økt investeringsnivå skal være økonomisk bærekraftig må imidlertid dette 
skiftet forsvares av en reduksjon i driftskostnader eller økt verdiskapning/aktivitet for 
samme ressursinnsats.  

e. Finansiering av drift og investeringer i norske sykehus skjer ved at Stortinget 
gjennom statsbudsjettet tildeler midler til sektoren. Det gis en samlet ramme til drift 
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og investeringer. Det er for tiden ingen signaler om at en særskilt vekst i midler til 
sykehussektoren vil bli prioritert fremover. Med mindre dette endres, vil 
gjennomføring av økningen i investeringsnivå (til et nivå utover kapitalslit) dermed 
kreve at ekstra investeringsmidler genereres ved driftsoverskudd i HFene. 

3. Situasjon, planer og gevinstmuligheter innen bygg, MTU, IKT og kompetanse  

a. I en vurdering av verdiskapningsmuligheter knyttet til økte investeringer ville det 
vært en styrke for sektoren å kunne bygge på dokumenterte resultater av effekten av 
gjennomførte investeringer, både hva gjelder kvalitet og produktivitet. I 
gjennomgangen av offentlig tilgjengelig data i forbindelse med denne utredningen er 
det ikke funnet dokumentasjon som kan systematisk tydeliggjøre etterprøvbare 
gevinster av gjennomførte investeringer (”closed file review”). Denne vurderingen av 
gevinstmuligheter bygger derfor på en gjennomgang av kvalitative og dels 
kvantitative holdepunkter for behov og verdiskapningsmuligheter.  

b. Det finnes holdepunkter for verdiskapning ved et økt investeringsnivå i forhold til 
2009-2010, både totalt sett og innen alle tre hovedkategorier av investeringer:  

i. Totalt: holdepunktene for en økning på samlet nivå er beskrevet i kapittel 2, og er 
knyttet til at de regionale helseforetakene ser lønnsomme investeringsmuligheter 
og at kapitalintensiteten i RHFene fremstår som relativt lav.  

ii. Bygg: Investeringer i bygg kan muliggjøre en mer rasjonell sykehusstruktur, noe 
som vil lede til gevinster både når det gjelder kvalitet og ressurseffektivitet. Den 
positive kvalitetseffekten ved å samle spesialiserte funksjoner på færre steder er 
godt dokumentert og faglig anerkjent, både i Norge og internasjonalt. Videre vil 
samling av funksjoner gjøre det mulig å utnytte knappe ressurser og infrastruktur 
på en bdre måte.  

Investeringer i bygg vil også gjøre det mulig å realisere gevinster ved mer 
hensiktsmessige arealer, samt at vedlikeholdsetterslep vil tas inn. Dog er både ex 
ante og ex post datagrunnlaget for å vurdere lønnsomheten av porteføljen av 
byggprosjekt begrenset, og enhetskostnadene på nye bygg framstår som svært 
høye sammenlignet med situasjonen i andre land. Det er også verd å merke seg at 
omfanget av vedlikeholdsetterslep kan reduseres betydelig ved effektiv 
eiendomsforvaltning og arealeffektivisering.  

iii. IKT: Investeringer i IKT ligger på lavt nivå i forhold til andre sektorer, og i en 
internasjonal sammenheng ligger investeringer i IKT i helsesektoren i Norge på et 
moderat nivå. Et planlagt investeringsløft innen IKT forventes å gevinster knyttet 
til både pasientsikkerhet, kvalitet, mer effektive arbeidsprosesser og bedre 
ressursutnyttelse. 
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iv. MTU: Norge har en høy dekningsgrad av MTU, dels drevet av spredt bosetning 
og mange sykehus. Samlet sett er investeringsbehovet fremover drevet av 
kapitalbehovet knyttet til opprettholdelse av dagens maskinpark og eventuell 
kapasitetsøkning, fremtidig sykehusstruktur og kapasitetsutnyttelse, innovasjon 
innenfor eksisterende teknologi som kan muliggjøre reduksjon av kostnadene ved 
å opprettholde eksisterende maskinpark, samt videre utbygging av ny teknologi 
som muliggjør kvalitetsmessige forbedringer. Eksisterende planer innebærer et 
svak økning av investeringsnivået, opp mot et nivå som tilsvarer opprettholdelse 
av dagens maskinpark.   

c. Kompetanse: Sykehus er store kompetansevirksomheter, der både kvalitet og effektiv 
drift er avhengig av kompetansen hos medarbeidere og ledere. Til tross for dette er 
nøkkelkompetanse i liten grad definert, og det finnes i dag ingen total oversikt over 
ressursbruk knyttet til kompetanseutvikling, verken hva gjelder nivå eller prioriterte 
områder. Gevinster ved styrking av dette området ansees å være knyttet til både 
helsemessige resultater, pasientsikkerhet, pasienttilfredshet, og effektiv ressursbruk. 
En faktabasert gjennomgang av dagens situasjon, samt et arbeid med å definere hva 
som er nøkkelkompetanse i spesialisthelsetjenesten (knyttet til hva som er viktigste 
drivere av verdiskapning i sektoren) vil være nødvendig for å etablere et solid 
grunnlag for en styrking av arbeidet med systematisk kompetanseutvikling. En ren 
økning i ressursbruk, uten en faktabase og en tydelig plan, risikerer å gi liten realisert 
effekt. 

4. Kartlegging av system og styringsmekanismer 

a. Dagens regime har flere styrker når det gjelder insentiver til effektiv bruk av 
ressurser:  

i. Beslutninger (om drift og investeringer) tas nært der behovet og forståelsen av 
virksomheten finnes. 

ii. Regimet gir insentiver med hensyn til produktivitetsforbedring og ”sparing” til 
fremtidige investeringer. 

b. Innen enkelte HF kan dagens regime kjennes svært stramt, i hvert fall inntil en 
situasjon med driftsoverskudd er etablert. Dette gjelder især innen bygg, men til dels 
også innen IKT og MTU. Kompenserende mekanismer inkluderer sterke og 
transparente systemer og metodikk for prioritering og langsiktig styring av 
investeringsporteføljen på regionalt nivå, og/eller en flatere investeringsprofil med 
færre store prosjekter (vi har imidlertid ikke gjort noen særskilt analyse som tilsier at 
dagens prioriteringer er uhensiktsmessige), og/eller sterkere krav til økonomisk 
bærekraft og gevinstrealisering fra investeringsprosjekter.  

c. Store deler av regionale og nasjonale IKT-investeringer blir organisert og finansiert 
av de regionale helseforetakene. Samtidig er det slik at en del av investeringene er 
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knyttet til investeringer i infrastruktur som vil komme hele helsesektoren til gode, en 
del av investeringene vil gi gevinster som vil oppstå utenfor spesialisthelsetjenesten, 
og en betydelig del av gevinstene vil være knyttet til et løft i kvalitet og 
pasientsikkerhet. Samfunnsmessig er det sannsynlig at løftet på IKT vil gi betydelige 
gevinster. Det kan settes spørsmålstegn om det er hensiktsmessig at RHFene i 
hovedsak skal bære disse investeringsutgiftene alene slik de gjør i dag. Eventuelle 
konsekvenser for bevilgningsnivå er imidlertid ikke analysert/vurdert her, og må sees 
i sammenheng med det samlede bevilgningsnivået til sektoren, forventninger om 
produktivitetsutvikling fremover, med videre. 

d. Det vil være et kontinuerlig press på spesialisthelsetjenesten i forhold til å ta i bruk ny 
teknologi og behandlingsformer som vil kunne lede til økt kvalitet. Nasjonal råd for 
kvalitet og prioritering har en viktig rolle i denne sammenheng. Samtidig eksisterer 
det ikke et helhetlig perspektiv på hvor den neste kronen brukt på kvalitet vil ha størst 
nytte. En ”kostnadskurve”, som systematisk og faktabasert fremstiller nytte per krone 
investert i økt kvalitet i helsesektoren, kunne vært et nyttig verktøy i 
prioriteringsdebatten. 

e. Sammenliknet med Sverige, Danmark og England skiller det lite i hvordan 
styringsregimet for investeringer er satt opp. Forskjellene ligger hovedsakelig i hvor 
stor grad privat sektor utnyttes som finansieringskilde og hvor systematisk prosessene 
rundt innmelding og prioritering av behov er. 
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1. Historisk investeringsnivå 
og trender 
Dette kapitlet omfatter en kartlegging og sammenstilling av investeringsnivåer og 
investeringstrender i de regionale helseforetakene i Norge i perioden fra 2002 og frem til i dag.  

Kapitlet er strukturert rundt følgende tema:  

■ En overordnet beskrivelse av styringsregime og investeringsnivåer gjennom de siste 10 
årene.  

■ En oversikt over gjennomførte investeringer, likviditet og finansiering, samt utvikling i 
samlet investert kapital i de norske RHFene. 

■ En sammenlikning av investeringsnivåer og prioriteringer på tvers av de regionale 
helseforetakene (RHFene). 

■ Investeringer og kostnader til helse i en internasjonal sammenheng. 

1.1 STYRINGSREGIME OG INVESTERINGSNIVÅER GJENNOM DE SISTE 
10 ÅRENE 
Spesialisthelsetjenesten har vært igjennom betydelige endringer de siste 10 årene, både i 
forbindelse med sykehusreformen i 2002 og i de påfølgende årene i takt med at de regionale 
helseforetakene har etablert og gjennomført sine strategier.  

Også det økonomiske styringssystemet, herunder regimet for investeringer, har vært igjennom en 
betydelig endring og utvikling. Når det gjelder investeringer, og finansiering og styring av dette 
området, kan man på overordnet nivå si at den norske sykehussektoren virker å ha vært igjennom 
tre ulike faser, og er på vei inn i en fjerde fase:  

1 Pre-reform (før 2002): Relativt lavt investeringsnivå. Øremerkede midler til investeringer fra 
fylkeskommunene.  

2 Første år etter sykehusreformen (2002-2008): Relativt høyt investeringsnivå. Felles ramme 
til drift og investeringer, men betydelig innslag av ytterligere midler i form av lån og 
øremerkede midler til store prosjekter.  

3 Innskjerpet finansiering (2009-2010): Lavere investeringsnivåer og strammere økonomisk 
styring dog kombinert med økt ressurstilførsel til sektoren. Utfasing av bruk av øremerkede 
midler, samt innskjerping av tilgang til lånemidler.  

4 Begynnende driftsoverskudd (2011-): Videreføring av dagens regime med felles ramme til 
drift og investeringer. Samtidig driver helseforetakene i økende grad virksomheten på en 
måte som gir muligheter for driftsoverskudd og dermed rom for økte investeringsnivåer. 
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De fire fasene er illustrert i figur 1 og nærmere beskrevet under. Det framgår at effekten av 
mekanismene som genererer investeringsevne i perioden 2008-2010 er et nedtrekk av sektorens 
investeringskraft. 

Figur 1 

Negativt bidrag fra
underskudd

Tilskudd til større prosjekter (AHUS, St. Olav, Forskningsbygg
Radiumhospitalet, Rikshospitalet)

Styringssystemer for investeringer i Norge de siste 10 år

KILDE: HOD, RHFenes årsrapporter

Pre-reform Første år med ny reform Innskjerpet finansiering Begynnende overskudd

-2002 2002-2008 2008-2012 2012-Tidsperiode

Overordnet
styringsregime

Mekanismer som
generer
investeringsevne

Realiserte
investeringer
Mrd

Øremerkede midler

Lånefinansierte prosjekter

Basisprosjekter finansiert av tilskudd til avskrivninger

Prosjekter muliggjort av overskudd

3-4 7-9 5-6 7-8

▪ Finansiering gjennom
øremerkede midler til
fylkeskommunen

▪ Felles ramme for 
investeringer og driftsmidler

▪ Beregningsmessig del av
basisbevilgning til
avskrivninger (60% av
påløpte kostnader til
avskrivninger)

▪ Lånefinansierte
investeringer

▪ Store prosjekter pre-reform 
videreført

▪ Felles ramme for 
investeringer og
driftsmidler

▪ Lånefinansiering etter
særskilt søknad

▪ Beregningsmessig del av
basisbevilgning til
avskrivninger (100% av
påløpte kostnader til
avskrivninger)

▪ Forventning om
overskudd fra drift til
videre finansiering av
investeringer

▪ Vekst i basisbevilgning
vil dekke
investeringsbehov
knyttet til økt etterspørsel

 

1) Pre-reform. Før sykehusreformen i 2002 var det fylkeskommunene som eide og driftet 
hoveddelen av sykehusene i Norge. Den gjennomsnittlige investeringsaktiviteten på 90-tallet var 
i følge Helse- og omsorgsdepartementet på om lag 3-4 mrd per år, noe som er relativt lavt i 
forhold til investeringsaktiviteten på 2000-tallet. Investeringsmidler var øremerket til dette 
formålet og ble ført mot fylkeskommunenes sentrale investeringsbudsjett. Slik vi forstår det 
hadde sykehusene dermed lite styringsmessig insentiv til å avveie bruk av kapital som 
innsatsfaktor mot andre innsatsfaktorer (driftskostnader i form av lønn og innkjøpte varer og 
tjenester). 

2) Første år med ny reform. Med sykehusreformen i 2002 ble også det økonomiske 
styringssystemet for sektoren endret. De regionale helseforetakene ble selvstendige rettssubjekter 
med et helhetlig ansvar for investeringer og drift i egen region. RHF og helseforetak (HF) gikk 
over fra å følge kontantprinsippet til å følge regnskapsloven og aktivitetsprinsippet. 
Bevilgningene til sektoren ble endret fra å være øremerkede midler til henholdsvis investeringer 
og drift til å være én felles ramme for investeringer og drift.  
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De økonomiske midlene til RHFene og HFene består fra 2002 forenklet fremstilt av en 
basisramme pluss variable inntekter (i hovedsak innsatsstyrt finansiering), hvor basisrammen 
inkluderer midler til investeringer. Omfanget av midler (likviditet) til investeringer i 
basisrammen ble i 2002 satt til å tilsvare 60 % av avskrivningene i HFene, noe som ble gjort for 
at tilførte midler til investeringsformål skulle korrespondere om lag med en videreføring av 
investeringsnivået fra før reformen.  

Metoden beskrevet over der midler i basisrammen til investeringer ble satt til 60 % av 
avskrivningene ledet til utfordringer knyttet til sykehusenes regnskapsmessige resultat. I 
forbindelse med reformen ble det foretatt en verdsettelse av helseforetakenes eiendeler for å 
kunne etablere foretakenes åpningsbalanser. Etter en tilstandsvurdering ble verdien beregnet til 
om lag 77 milliarder. Som en følge av dette, anslått kapitalslit og reglene i regnskapsloven ble de 
årlige ikke-betalbare kostnadene til avskrivninger om lag 5 milliarder.  

Samtidig ble RHFene kun satt i stand til å dekke 60 % av disse avskrivningskostnadene, noe som 
ville måtte lede til driftsunderskudd med mindre sykehusenes øvrige driftskostnader ble 
betydelig redusert. RHFene gikk da også med til dels svært store underskudd i alle årene fra 
2002 til 2008. Det er imidlertid kun deler av underskuddet som kan forklares av utfordringen 
knyttet til avskrivninger: i statsbudsjettet for 2009 oppgis det at av et akkumulert underskudd i 
RHFene på 23,9 milliarder i perioden 2002 til 2007 utgjorde udekkede regnskapsmessige 
avskrivninger 10,3 milliarder.  

Til tross for begrensede midler til investeringer i basisrammen og store driftsunderskudd økte 
likevel investeringsnivået i sykehussektoren kraftig i perioden 2002-2008. Fra et 
investeringsnivå på 3-4 milliarder i årene frem mot 2002 økte investeringene til et toppnivå på 
nesten 9 milliarder i 2007. Dette ble muliggjort gjennom betydelige låneopptak til 
investeringsformål, øremerkede midler til store prosjekter, samt at de nevnte underskuddene i 
stor grad ble dekket av økt driftskreditt. Den høye investeringsaktiviteten i perioden var særlig 
drevet av at RHFene i 2002 overtok planlagte investeringsprosjekter på i størrelsesorden 30-35 
milliarder fra fylkeskommunene. Akershus Universitetssykehus (AHUS) og St. Olavs Hospital 
stod for en betydelig andel av dette: 14,2 milliarder er allerede investert i AHUS og St. Olavs 
Hospital byggetrinn 1, og ytterligere 7,5 milliarder planlegges investert i byggetrinn 2 for St. 
Olavs Hospital. For å gjennomføre disse investeringene ble det bevilget betydelige lånerammer 
og tilskudd.  

Bevilgningene til lånerammer ble ført ”under streken” på statsbudsjettet fram til 2008. Fra 2008 
ble investeringslån budsjettert ”over streken” og regnet med i statsbudsjettets underskudd og 
dermed i bevilgningsrommet gitt av handlingsregelen. 

3) Innskjerpet finansiering. Fra 2008 skjedde det et skift i den økonomiske styringen av 
helseforetakene. Helseforetakene ble satt i stand til å gå i regnskapsmessig balanse gjennom 
oppjustering av det beregningsmessige tilskuddet i basisbevilgningen til avskrivningskostnader 
slik at dette fra 2008 dekker 100 % av avskrivningene. Samtidig ble resultatkravet skjerpet, og 
det ble forventet at sykehusene skulle klare å oppnå en drift i økonomisk balanse. Videre ble de 
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store byggeprosjektene gradvis ferdige, rammene til lånefinansiering av investeringer redusert og 
begrenset til et fåtall prosjekter og bruk av øremerkede tilskudd til investeringer i stor grad faset 
ut. Som en følge av dette gikk det samlede omfanget av investeringsmidler ned. Dette har 
resultert i at investeringsnivået i perioden 2009-2011 vil ligge på det laveste nivået siden 2003.  

Fra og med denne perioden har eier av RHFene (Helse- og omsorgsdepartementet) gitt tydelige 
signaler om at den samlede økonomiske rammen til RHFene skal dekke både drift og 
investeringer, og at investeringsnivåer utover det beregningsmessige tilskuddet i basisrammen til 
å dekke avskrivninger må genereres gjennom et overskudd fra driften i sykehusene (samt 
lånetilskudd til økonomisk bærekraftige prosjekter). Det er altså opp til de regionale 
helseforetakene og HFene å gjøre avveiningen mellom bruk av kapital eller driftskostnader som 
innsatsfaktor. I denne perioden har RHFene hatt et negativt eller marginalt positivt resultat, noe 
som har gitt lite rom for et investeringsnivå utover avskrivningsnivået. 

4) Begynnende overskudd. Basert på det eksisterende styringssystemet legger RHFene i sin 
planlegging til grunn en videreføring av dagens regime med en felles ramme til investeringer og 
driftskostnader. Med en vekst i basisbevilgning i tråd med en forutsatt aktivitetsvekst, estimert til 
1-2 % (1,4 % i statsbudsjett for 2011), og årlig inflasjonsjustering, vil systemet som sådan legge 
til rette for tilstrekkelige investeringer til å dekke kapitalslitet (her antatt likt avskrivninger). 

Samtidig driver helseforetakene i økende grad virksomheten på en måte som gir muligheter for 
driftsoverskudd og dermed rom for økte investeringsnivåer. De regionale helseforetakene 
planlegger en gradvis opptrapping av investeringsaktiviteten opp til et nivå på i overkant av 8 
milliarder i året fra 2013. Økningen planlegges finansiert dels av driftsoverskudd og dels av 
låneopptak. 

Figur 2 summerer opp fasene, med gjennomsnittlig årlig investeringsnivå per fase. 
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Figur 2 

Oppsummering av fasene de siste 10 årene – gjennomsnittlig årlig
investeringsnivå

KILDE: HOD

Fase 1 Fase 2 Fase 3 Fase 4

3-4

7-9

5-6

5-6

?

Pre-reform Ny struktur Innskjerpet 
finansiering, men 
100 % dekking av 
avskrivninger

100 % dekking av 
avskrivninger + 
bidrag fra 
overskudd

Milliarder NOK

 

1.2 TILGJENGELIG LIKVIDITET OG REALISERTE INVESTERINGER 
Dette avsnittet omfatter en nærmere gjennomgang av omfanget av likviditet som er gjort 
tilgjengelig for investeringsformål i spesialisthelsetjenesten i perioden fra 2002, omfanget av 
realiserte investeringer, samt utvikling i bokført verdi av investert kapital i de regionale 
helseforetakene.  

Likviditet til investeringsformål i spesialisthelsetjenesten i Norge består i hovedsak av tre 
komponenter: bevilgede lån til investeringsformål, øremerkede tilskudd til store byggeprosjekter, 
samt den største komponenten som er det beregningsmessige tilskuddet i basisrammen til å 
motsvare avskrivningene (kapitalslitet). Avskrivninger er ikke-betalbare kostnader og kan 
dermed ses på som tilgjengelig likviditet til investeringsformål.  

Det samlede bildet for tilgjengelig likviditet til investeringer er illustrert i figur 3. Figuren viser 
veksten i tilgjengelig likviditet fra 2002 til 2008 og den påfølgende innstrammingen fra 2008 til 
2011. Det lyseblå feltet viser lån til investeringsformål. Mellom 2003 og 2007 ble det bevilget 
lån på mellom 2-3 milliarder per år. Det har i perioden også vært tilskudd til større 
byggeprosjekter på totalt 5,8 milliarder. Både tilgangen lån og øremerkede tilskudd har blitt 
strammet inn siden 2008.  
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Figur 3 
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For å forstå hele likviditetssituasjonen er det hensiktsmessig å trekke inn hvordan underskuddene 
i RHFene har blitt håndtert. Figur 4 viser historiske likviditetssituasjon, inkludert årsresultat 
korrigert for unntak fra balansekrav pga. manglende bevilgning til avskrivninger. 

Figur 4 
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Det har i perioden vært store underskudd i de regionale helseforetakene. Delen av underskuddet 
som ikke kan tilskrives ikke-betalbare kostnader har imidlertid i stor grad blitt dekket av økt 
driftskreditt og oppsparte midler. Historisk har derfor underskudd ikke gått på bekostning av 
investeringer. Handlingsrommet for bruk av driftskreditt har blitt innskjerpet fra 2008 og har 
bidratt til en ytterligere innstramming av likviditetssituasjonen i RHFene. 

Figur 5 under viser realiserte investeringer per år i perioden 2003 til 2010. Toppnivået ble nådd i 
2007, med samlede investeringer på 9,4 milliarder i faste 2010 kroner, justert med SSBs 
konsumprisindeks. Etter 2007 har det vært en jevn nedgang, og i 2010 ligger det reelle 
investeringsnivået på det laveste siden 2004. Den blå linjen i figuren illustrerer den tilgjengelig 
likviditet til investeringer og er lik summen av lån til investeringer, tilskudd til store 
byggeprosjekter og den beregningsmessige andelen av basisbevilgningen til avskrivninger vist i 
figur 3 og 4. I praksis ligger realiserte investeringene på linje med de rammene som 
beregningsmessig har blitt lagt til grunn gjennom finansieringsordningen. 

  

Figur 5 

Realiserte investeringer 2003-2010 

KILDE: RHFenes årsrapporter, RHFenes økonomiske langtidsplaner, HOD
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Investeringsutgifter fra 2003-2010 summerer til 61 mrd NOK (faste 2010-kroner)  

 

Den samlede verdien av investert kapital i de regionale helseforetakene har økt fra ca. 77 
milliarder i 2002 til i overkant av 90 milliarder i 2009, målt i nominelle kroner, noe som tilsvarer 
en årlig vekst på ~2.3 %. Den reelle årlige veksten justert for inflasjon (forenklet satt lik SSBs 
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konsumprisindeks) i perioden har imidlertid vært på kun 0,1 %. Dette innebærer at kapitalbasen, 
selv etter toppårene 2005-2008, kun er blitt om lag opprettholdt. Utviklingen er illustrert i figur 
6. 

Figur 6 

Utvikling av balansen til RHFene
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Økt bruk av driftskreditt og annen kortsiktig gjeld for å dekke underskudd har tæret på 
egenkapitalen. Samtidig har økning i langsiktige lån til investering ytterligere redusert 
egenkapitalandelen/økt gjeldsandelen til RHFene. Figur 6 viser hvordan gjeldsandelen har gått 
fra 23 % til 59 % fra 2002 til 2009. Dette tilsvarer en årlig økning i gjelden på 17 %. Samtlige 
regioner viser den samme trenden. Spesielt region Midt har per dags dato en høy gjeldsandel (80 
%).  

Den økende gjeldsandelen har gjort helseforetakene sårbare for eventuelle renteøkninger. En 
renteøkning på ett prosentpoeng vil eksempelvis øke helseforetakenes rentekostnader med ~500 
millioner. 

Til tross for et relativt høyt investeringsnivå i store deler av perioden 2002-2009 har 
kapitalintensiteten for de fleste regionale helseforetakene gått ned i perioden. Kapitalintensiteten 
er definert som verdien av RHFenes eiendeler i forhold til inntektene de har. Figur 7 illustrerer 
dette.  
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Figur 7 

Utvikling av kapitalintensitet for de regionale helseforetakene
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Den lavere kapitalintensiteten er drevet av at veksten i driftskostnader har vært høyere enn 
veksten i investert kapital i perioden. Unntaket er Helse Midt-Norge som har en relativt høy 
kapitalintensitet. Dette skyldes investeringene som er gjort i St. Olavs Hospital. Uten denne 
investeringen er den årlige utviklingen på -8 %. 

Med en fortsettelse av dagens regime, uten driftsoverskudd, vil investeringsnivået holdes lavt og 
den samlede kapitalbasen og kapitalintensiteten vil ikke kunne økes.  

1.3 INVESTERINGSNIVÅ PER REGION 
Dette avsnittet omfatter en gjennomgang av historiske investeringsnivåer i hvert av de regionale 
helseforetakene.  

En gjennomgang av tall viser at det er relativt store forskjeller mellom regionene. Det er 
forskjeller både i hvor mye som er investert og hvilke prioriteringer som er gjort. I figur 8, 9 og 
10 er investeringer i perioden 2005-2009 presentert, først totalt og deretter som prosentandel av 
totale investeringer og til slutt per innbygger i opptaksområdet. Tallene er hentet fra noter i 
RHFenes årsrapporter. 
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Figur 8 

Investeringer i spesialisthelsetjenesten fra 2005-2009
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Figur 9 

Fordeling av investeringer i spesialisthelsetjenesten fra 2005-2009
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Totalt er det i perioden 2005-2009 investert i overkant av 42 milliarder i norsk 
spesialisthelsetjeneste. Den klart største investeringskategorien er bygg, som omfatter nærmere 
2/3 av samlede investeringer.  

Figur 10 presenterer investeringer per innbygger i opptaksområdet til de regionale 
helseforetakene, og viser til dels svært store forskjeller mellom regionene.  

Figur 10 

NOK/innbygger, faktiske investeringer
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I forhold til innbyggertall har Helse Midt hatt et investeringsnivå på om lag det dobbelte av de 
andre RHFene, drevet av St. Olavs Hospital, byggefase 1. Helse Midt-Norge har også det 
høyeste investeringsnivået innen hver av investeringskategoriene. Helse Vest og Helse Nord har 
ligget på et lavt investeringsnivå. Det er viktig å presisere at i et perspektiv på 5 år vil 
enkeltprosjekter kunne gi kraftig utslag, spesielt i mindre regioner.  

Investeringer i IKT varierer mellom regionene. Helse Vest og Helse Nord ligger lavt i forhold til 
de andre regionene, spesielt Helse Sør-Øst. Alle regionene investerer forholdsvis likt i MTU. 
Unntaket er Helse Midt, som ligger høyere enn samtlige andre regioner. Det er drevet av 
investeringer i nytt MTU i forbindelse med St. Olavs Hospital. Helse Sør-Øst har gjennom de 
siste årene investert minst i MTU, på tross av investeringer i nytt utstyr til AHUS. 

1.4 INTERNASJONAL SAMMENLIKNING 
I en internasjonal sammenheng både bruker og investerer Norge betydelige summer i 
helsesektoren. Figur 11 viser en sammenlikning av Norge og andre OECD land når det gjelder 
årlige investeringer per innbygger, investeringer i forhold til kostnader til helsesektoren og i 
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forhold til BNP. Ser vi på det gjennomsnittlige investeringsnivået mellom 2002-2008 ligger 
Norge på topp i alle disse kategoriene. Ser vi derimot for oss et investeringsnivå som i 2010 vil 
Norge ligge mer på linje med andre OECD land. 

Figur 11 
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2. Framtidig investeringsnivå 
samlet og per region 
Dette kapitlet omfatter en kartlegging og sammenstilling av planlagte investeringsnivåer i de 
regionale helseforetakene i Norge i perioden fra 2010-2014.  

Kapitlet er strukturert rundt følgende tema:  

■ Samlet planlagt investeringsnivå 

■ Investeringsnivåer per region og kategori av investeringer 

■ Finansiering av fremtidige investeringer 

■ Implikasjoner for resultatkrav og produktivitetsforbedring 

2.1 SAMLET PLANLAGT INVESTERINGSNIVÅ 
En gjennomgang av de regionale helseforetakenes økonomiske langtidsplaner viser at 
spesialisthelsetjenesten som helhet ønsker og planlegger et løft av investeringsnivået.  

Figur 12 viser hvordan investeringsnivået har utviklet seg historisk, og hvordan det er planlagt 
framover. Fra 2010 til 2013 er investeringsnivået planlagt å økes fra 5,6 til 7,7 milliarder.  

Figur 12 

Historiske og planlagte investeringer 2003-2014 
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RHFene har skissert et driftsoverskudd i sine økonomiske langtidsplaner som vil muliggjøre 
denne økningen. RHFenes ønske og planer om å generere overskudd og øke investeringsnivået i 
forhold til dagens nivå kan tolkes dit at det eksisterer gode og økonomisk bærekraftige 
verdiskapningsmuligheter med positiv kostnadseffekt/effekt på pasientbehandlingen som 
regionene og helseforetakene ønsker å investere i.  

Et annet holdepunkt når det gjelder rasjonalet for en økning i investeringsnivå er knyttet til 
balansen mellom kapital og andre innsatsfaktorer i et høykostland som Norge. Fra et økonomisk 
perspektiv er det to innsatsfaktorer som blir brukt i fremstilling av sykehusenes tjenester: kapital 
på den ene siden og arbeidskraft og varer på den andre. Gitt den høye prisen på arbeidskraft i 
Norge vil det på generell basis være naturlig at forholdet mellom de to har et tyngdepunkt mot 
kapital og investerte midler sammenliknet med andre land hvor arbeidskraften er billigere. Det er 
også en underliggende trend i retning av økende kapitalintensitet i norske bedrifter. Dette er 
illustrert i figur 13 som viser hvordan kapitalintensiteten har utviklet seg i Norge mellom 2002-
2009 innenfor de ulike sektorene i norsk næringsliv (på Oslo Børs). 

Figur 13 
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Endringene i kapitalintensiteten for RHFene sammenliknet med Oslo Børs viser at RHFenes 
utvikling har vært den motsatte av utviklingen i norsk næringsliv. I perioden 2004-2009 har det 
vært en nedgang i tre års rullende gjennomsnitt for kapitalintensiteten på 5 % per år for RHFene. 
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Med unntak av IT og forbruksvarer har kapitalintensiteten økt i alle andre sektorer. Det høye 
norske lønnsnivået og trenden i norsk næringsliv for øvrig kan tyde på et potensial knyttet til å 
øke kapital som innsatsfaktor.  

Fra et økonomisk bærekraftperspektiv må imidlertid et skift til et høyere investeringsnivå 
forsvares av en reduksjon i driftskostnader eller økt verdiskapning/aktivitet for samme 
ressursinnsats.  

2.2 INVESTERINGSNIVÅER PER REGION OG KATEGORI AV 
INVESTERINGER 
Oversiktene under viser hvordan investeringene i perioden 2010-2014 er planlagt fordelt, totalt 
og per innbygger. Bygg er fortsatt den største investeringsposten, etterfulgt av IKT. Spesielt 
Helse Sør-Øst planlegger betydelige IKT investeringer, både totalt og per innbygger.  

Figur 14 

Investeringsframskrivninger i spesialisthelsetjenesten
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2 Inkluderer ikke nytt sykehus i Molde

 

Totalt per innbygger ligger Helse Nord på et høyere investeringsnivå. Dette drives av 
investeringer i bygg og MTU, spesielt videre modernisering av Bodø og Vesterålen. Regioner 
som blir bevilget investeringslån til større prosjekter vil være med å drive hvordan forholdet 
mellom regionene ser ut. 
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Figur 15 

Investeringsframskrivninger per innbygger i opptaksområdet
NOK/innbygger, gjennomsnitt per år, 2010-2014, faste 2010-kroner
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Figuren under viser prosentvis fordeling av investeringer på henholdsvis regioner og 
investeringskategorier i perioden 2005-2009 og i perioden 2010-2014. 

Figur 16 
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Analysen viser at særlig IKT-området prioriteres opp i de regionale helseforetakenes 
investeringsplaner. Det er også tydelig at Helse Nord samlet sett planlegger å øke nivået i 
forhold til de siste 5 årene. 

2.3 FINANSIERING AV FRAMTIDIGE INVESTERINGER 
Figur 17 viser planlagt investeringsutvikling innenfor kategoriene regionale prioriteringer, store 
bygg og HF-investeringer. I tillegg er planlagte avdrag på lån inkludert. De røde linjene 
illustrerer hvordan kontantstrømmen til investeringer vil se ut med et nullresultat, med maksimalt 
låneopptak til store byggeprosjekter (heltrukket) og uten (stiplete). Arealet over den heltrukne 
røde linjen illustrerer investeringer og avdrag som må finansieres av driftsoverskudd. Arealet 
mellom den prikkede og den heltrukne linjen er midler som må finansieres gjennom lånerammer 
eller driftsoverskudd. Arealet under den stiplete røde linjen er investeringer som finansieres 
gjennom de beregningsmessige midlene til avskrivninger.  

Figur 17 
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I praksis må det med de gitte forutsetninger genereres mellom 5-10 milliarder i overskudd 
mellom 2010 og 2014 for å dekke planlagte investeringer og avdrag, avhengig av nivå på 
investeringslån. Med dagens nivå på investeringslån (~650 millioner per år) må totalt 6 
milliarder dekkes gjennom overskudd etter avskrivninger, eller ~1,5 milliarder i 2012, og 2 
milliarder fra 2013 og utover, på tvers av regionene. 
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I 2010 viser prognosene et overskudd på ~650 millioner for RHFene samlet. På nasjonalt nivå er 
det dermed behov for en produktivitetsøkning verd ~850 millioner for å nå planer for 2012. Fram 
mot 2013 og 2014 er behovet en produktivitetsøkning verd 1,4 milliarder.  

2.4 IMPLIKASJONER FOR RESULTATKRAV OG 
PRODUKTIVITETSUTVIKLING  
For å skape rom for ønskede investeringer budsjetterer de regionale helseforetakene i sine 
økonomiske langtidsplaner med økende grad av driftsoverskudd. Grovt sett er det på nasjonalt 
nivå behov for en økning av driftsresultatet på 500 millioner per år fram til 2013. Dette tilsvarer 
en produktivitetsforbedring på ~0,5 % per år fram til 2013, alt annet likt. I statsbudsjettet 2011 er 
det lagt opp til en aktivitetsvekst på 1,4 % med en økning i bevilgningen på 930 millioner. En 
forbedring av resultatet med 500 millioner kan dermed oppnås ved å håndtere aktivitetsveksten 
på 1,5 % med 430 millioner av den økte bevilgningen.  

Regionene planlegger å øke resultatet i varierende grad. Helse Sør-Øst planlegger å øke 
driftsoverskuddet etter avskrivninger fra et nullresultat i 2011 til et overskudd på 1,2 milliarder i 
2014. For Helse Sør-Øst tilsvarer dette en forbedring av resultatet fra 2010 til 2013 tilsvarende 
~2,5 % av total inntektsramme. De andre regionene planlegger å ligge på tilsvarende resultater 
som i dag. Hvordan regionene planlegger å finansiere planlagte investeringer er illustrert i 
figuren under. Det lyseblå feltet illustrerer hvordan driftsoverskudd etter avskrivninger er 
planlagt utviklet. 
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Figur 18 
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En analyse av historisk kostnads- og aktivitetsutvikling i norske sykehus viser en positiv 
produktivitetsutvikling over de siste 5 årene. Kostnader i løpende kroner har økt med 23,2 
milliarder, men informasjon fra Helse- og omsorgsdepartementet, SINTEF og 
Finansdepartementet tyder på at 6,6 milliarder av dette er knyttet til engangseffekt av nye 
oppgaver og særskilte kostnader, 8,7 milliarder er generell prisvekst og 5,8 milliarder er 
prisvekst spesifikk for helsesektoren. Dette vil si at kun 2,1 milliarder er knyttet til økt reell 
ressursbruk, noe som tilsvarer en reell vekst i ressursbruk på 2,9 % i perioden. Dette er illustrert i 
figuren under. 
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Figur 19 

Dekomponering av kostnadsvekst i de regionale helseforetakene 2005-09
Milliarder kroner
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KILDE: SSB; NPR; SAMDATA; McKinsey analyse  

 

Samtidig har det i perioden vært en aktivitetsøkning på 10,2 % for somatikk (målt i DRG-poeng, 
der økt aktivitet innen poliklinikk er vektet inn) og 24 % for psykisk helsevern (basert på antall 
konsultasjon og innleggelser). Samlet sett tilsider dette en produktivitetsutvikling med i 
gjennomsnitt over 2 prosent forbedring i produktivitet per år de siste 5 årene. som illustrert i 
figur 20. 
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Figur 20 

Produktivitetsutvikling 2005-2009

Kilde: Statistisk sentralbyrå, Samdata, Finansdepartementet, McKinsey analyse
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1 Kostnader er inflasjonsjuster og justert for engangseffekt av nye aktiviteter
2 Aktivitet for somatikk er korrigerte DRG-poeng og en estimert aktivitet for poliklinikk
3 Aktivitet for psykiatri er et vektet aktivitetsmål basert utskrivninger og polikliniske behandlinger

 

 

Det har vært utenfor mandat av dette oppdraget å vurdere om en fortsettelse av denne 
produktivitetsutviklingen er mulig fremover.  

 28 



 

3. Situasjon, planer og 
gevinstmuligheter innen 
bygg, MTU, IKT og 
kompetanse 
Dette kapitlet omfatter en beskrivelse av situasjon, investeringsplaner og mulige gevinster 
knyttet til investeringer innen bygg, MTU og IKT samt knyttet til kompetanseutvikling.  

Kapitlet er strukturert rundt følgende tema:  

■ Bygg – situasjon, verdiskapningsmuligheter og investeringsplaner 

■ MTU – situasjon, verdiskapningsmuligheter og investeringsplaner 

■ IKT – situasjon, verdiskapningsmuligheter og investeringsplaner 

■ Kompetanseutvikling  

I en vurdering av verdiskapningsmuligheter knyttet til økte investeringer ville det vært en styrke 
for sektoren å kunne bygge på dokumenterte resultater av effekten av gjennomførte 
investeringer. I gjennomgangen av offentlig tilgjengelig data i forbindelse med denne 
utredningen er det ikke funnet dokumentasjon som kan systematisk tydeliggjøre etterprøvbare 
gevinster av gjennomførte investeringer (”closed file review”). Dette kapitlet er derfor en 
gjennomgang av kvalitative og dels kvantitative holdepunkter for behov og 
verdiskapningsmuligheter.  

3.1 BYGG 

Dagens situasjon  

I årene etter sykehusreformen har Norge ligget på et relativt høyt nivå når det gjelder 
investeringer i sykehusbygg. Figur 21 viser investeringer i bygg i perioden 2005-2009, samt 
fordelingen mellom investeringer i store byggeprosjekter og andre byggrelaterte investeringer.  
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Figur 21 
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I årene frem til 2009, og særlig frem til 2007, var investeringsnivået høyt og lå over de årlige 
avskrivningskostnadene til bygg. Investeringsaktiviteten er imidlertid redusert den senere tid, og 
estimat for 2010 tyder på investeringer på i overkant av halvparten av investeringene i toppåret 
2007. 

Historisk har investeringer i bygg vært fokusert på nybygg og større byggeprosjekter. Basert på 
data fra Helse- og omsorgsdepartementet er det totalt investert 26 milliarder (faktiske 
investeringer) i nybygg og større byggeprosjekter mellom 2002-2009, dersom investeringsmidler 
til opptrappingsplanen for psykisk helsevern også inkluderes. St. Olavs Hospital fase 1 og AHUS 
står for den største andelen av dette. Til sammen 14,2 milliarder har vært investert i disse to 
byggeprosjektene og ytterligere 7,5 milliarder er planlagt investert i St. Olavs Hospital fase 2. 
Nærmere halvparten av de samlede investeringer i sektoren og 2/3 av investeringene i bygg har 
gått til nybygg og større byggeprosjekter. 

Oversikten under viser utviklingen av helseforetakenes bygningsmasse fra 2002 til 2007 og hvor 
stor andel som har blitt fornyet, ombygd, påbygd eller solgt. Totalt har 12,5 % av 
bygningsmassen blitt fornyet eller utviklet over en seksårsperiode. Hele 8 av 12,5 prosentpoeng 
av utviklingen er nybygg eller påbygg. I et lengre perspektiv tilsvarer takten som har blitt holdt 
mellom 2002-2007 utskiftning eller oppgradering av hele bygningsmassen i løpet av 48 år.  
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Figur 22 
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Planer og gevinstrealisering 

Etter en periode med mindre investeringer i bygg (2010 og 2011) planlegger regionene en 
økning i årene framover. Figur 23 under viser hvordan investeringsnivået for bygg ser ut 
historisk og planlagt. Det følger i stor grad profilen for de totale investeringene i 
spesialisthelsetjenesten. Det er spesielt større byggeprosjekter som driver denne veksten. I Helse 
Sør-Øst er Sykehuset i Østfold en stor investeringspost. I Helse Nord ligger videre byggetrinn for 
Nordlandssykehuset. I Helse Midt er St. Olavs Hospital byggetrinn 2 planlagt gjennomført i 
perioden. 
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Figur 23 
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Fremtidig behov og verdiskapningsmuligheter 

I en vurdering av verdiskapningsmuligheter knyttet til økte investeringer ville det vært en styrke 
for sektoren å kunne bygge på dokumenterte resultater av effekten av gjennomførte 
investeringer. I gjennomgangen av offentlig tilgjengelig data i forbindelse med denne 
utredningen er det ikke funnet dokumentasjon som kan systematisk tydeliggjøre etterprøvbare 
gevinster av gjennomførte investeringer (”closed file review”). Dette avsnittet er derfor en 
gjennomgang av kvalitative og dels kvantitative holdepunkter for behov og 
verdiskapningsmuligheter knyttet til investeringer i bygg.  

Behovet for fremtidige investeringer i sykehusbygg vil være avhengig av en rekke faktorer, 
hvorav følgende fem vil være sentrale:  

■ Vekst i etterspørsel 

■ Vedlikeholdsetterslep og eiendomsforvaltning 

■ Design og gjennomføring av sykehusprosjekter  

■ Verdiskapningsmuligheter knyttet til en mer hensiktsmessig sykehusstruktur 
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■ Verdiskapningsmuligheter knyttet til mer strømlinjeformet pasientbehandling i mer 
hensiktsmessige arealer 

Hver av disse omtales i mer detalj i det følgende.  

 

Vekst i etterspørsel: Som følge av utvikling i demografi og sykdomsprevalens, men også 
teknologisk utvikling og forventninger i befolkningen til hva spesialisthelsetjenesten skal tilby, 
står spesialisthelsetjenesten overfor en forventet økning i etterspørsel etter helsetjenester i årene 
fremover.  

SINTEF har estimert at med dagens bruk av sykehus vil det være behov for 5000 nye 
sengeplasser i 2030, i tillegg til de ~15 000 sengeplassene vi har i dag. Dette tilsvarer en 
kapasitetsøkning på mer enn 30 prosent eller 7-8 nye sykehus av Ahus’ størrelse. Dette 
scenarioet ansees av sektoren ikke å være verken realistisk eller ønskelig.  

Det faktiske behovet for kapasitetsøkning i form av sengeplasser og bygg vil i praksis være 
avhengig av sektorens evne til fornyelse, forbedring og omstilling. Sentrale faktorer i så måte vil 
være:  

■ Evne til å oppnå en “normal” årlig produktivitetsutvikling. Spesielt gjennom overgang 
til dagbehandling, samt reduksjon av liggetid som en følge av bedre intern logistikk og 
bedre samhandling med førstelinjen. 

■ Å redusere unødvendig tidsbruk gjennom investering i ny teknologi. 

■ Å redusere behandlingstid ved hjelp av nye behandlingsformer og investeringer i MTU. 

■ Å bedre kapasitetsutnyttelse av eksisterende sengeplasser og MTU samt eventuelt 
outsourcing av utvalgte tjenester. 

■ Å bedre disponeringen av den eksisterende infrastrukturen 

Helse- og omsorgsdepartementet har forespeilet en vekst i basisbevilgningen til RHFene 
framover for å dekke fremtidig aktivitetsveksten. Medberegnet i denne veksten ligger en økning i 
den beregningsmessige andelen til å dekke avskrivninger. Fra myndighetenes side er midler til 
investeringer for å møte økende etterspørsel dermed ansett å være innbakt i dagens 
finansieringsordning.  

 

Vedlikeholdsetterslep og eiendomsforvaltning: Det virker å være enighet i sektoren om at det 
eksisterer et vedlikeholdsetterslep på bygningsmassen i norske sykehus. Omfanget av det reelle 
etterslepet er imidlertid noe uklart, samtidig som det også er et stort potensial for arealreduksjon 
og verdiskapningsmuligheter knyttet til bedre eiendomsforvaltning. Den samlede betydningen av 
disse faktorene for fremtidig investeringsbehov er dermed usikker. Med en optimal styring av 
eiendomsporteføljen kan det være mulig at vedlikeholdsetterslep og gjennomføring av normale 
vedlikeholdsinvesteringer kan gjennomføres uten en samlet økning i omfanget av 
bygginvesteringer.  
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Faktorer som vil være med å påvirke utviklingen beskrive nærmere under:  

■ Utbedringsbehov i norske sykehus: Multiconsult kartla i 2007 bygningsmassen i 
helseforetakene, og estimerte et totalt utbedringsbehov på 55 milliarder. Av dette 
vurderer Multiconsult 20-25 milliarder som nødvendig for å løfte dagens 
bygningsmasse til en akseptabel teknisk standard. Dette er kostnader til utbedring gitt 
en forutsetning om at hele den eksisterende bygningsmassen fortsatt skal brukes. Det vil 
være et overlapp mellom disse tallene og det som uansett vil ligge av planer om løpende 
vedlikehold og utbedring. 

■ Potensial for arealreduksjon: Det er allment anerkjent at det er et betydelig potensial 
for arealreduksjon i den eksisterende bygningsmassen i spesialisthelsetjenesten. Helse 
Sør-Øst estimerer et potensial for reduksjon av 10-20% av arealet. Dette vil redusere 
løpende driftskostnader og vil ha en vesentlig effekt på behovet for investeringer knyttet 
til oppgradering og innhenting av vedlikeholdsetterslep. I Multiconsults rapport oppgis 
det at 9 % av bygningsmassen har omfattende mangler. Å redusere disse arealene ville 
redusert det totale vedlikeholdsetterslepet med ~28 milliarder og det umiddelbare 
behovet med minimum 5 milliarder. Å ta ut 20 % av arealet ville redusert minst 
halvparten av det umiddelbare behovet på 20-25 milliarder. Disse estimatene tar 
utgangspunkt i Multiconsults beregninger.  

■ Sykehusstruktur: Spesialisthelsetjenesten er inne i en periode med større strukturelle 
endringer. Et langsiktig perspektiv på hvilke bygninger som vil bli brukt som 
sykehusbygg vil være av betydning både for hvilke deler av vedlikeholdsetterslepet som 
bør bli hentet inn på kortere og lengre sikt, og for det samlede behovet for investeringer 
(ref. over). Samtidig må de forventes at større endringer i struktur, funksjons- og 
oppgavefordeling i seg selv vil kreve større nyinvesteringer. 

■ Balanse mellom investeringer og drift: Det vil være verdiskapningsmuligheter knyttet 
til å gjøre større investeringer og utskiftninger på en måte som optimaliserer de totale 
kostnadene ved å eie infrastruktur (”Total cost of ownership”). Det innebærer at 
investeringer blir gjort med en takt som på sikt holder summen av investerings- og 
driftskostnader på et lavest mulig nivå i et lengre tidsperspektiv. Hvilken teknisk 
standard det blir lagt opp til på bygningsmassen vil også ha betydning for hvordan dette 
forholdet vil se ut. Det vil være høye vedlikeholdskostnader knyttet til å holde en høy 
teknisk standard. På den andre siden vil lav standard med feil og mangler også kunne 
generere høye driftskostnader.  

 

Helse Sør-Øst beskriver for øvrig i sitt omstillingsprogram i 2008 et samlet årlig økonomisk 
gevinstpotensial på 500 millioner knyttet til eiendom gjennom følgende tiltak: 1) Bedre drift av 
eksisterende eiendomsmasse, 2) reduksjon av investeringsrelaterte kostnader gjennom bedre 
porteføljestyring, prosjektinnretninger og prosjektgjennomføring, og 3) arealreduksjon. 

 

Design og gjennomføring av sykehusprosjekter: I Norge er det gjennomført en rekke store 
byggeprosjekter de siste 10 årene, herunder Rikshospitalet, St. Olavs hospital og Akershus 
Universitetssykehus. Nye store prosjekter er under planlegging, for eksempel Sykehuset Østfold.  
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Nøkkelpersoner i sektoren peker på to viktige tema knyttet til sykehusprosjekter i Norge: behov 
for større grad av læring på tvers av prosjekter, samt et mulig behov for diskusjon av standard og 
teknisk utrustning i norske sykehus.  

■ Liten grad av læring på tvers av prosjekter: Det pekes på liten grad av gjenbruk, 
erfaringsutveksling og kompetanseutveksling på tvers av sykehusprosjekter i Norge. 
Hvert prosjekt etablerer i stor grad egne unike løsninger.  

■ Et mulig økonomisk potensial knyttet til at nye sykehus i Norge etableres med en 
standard og teknisk utrustning som er høy sammenliknet med prosjekter i andre land. 
Figur 24 viser kvadratmeterprisen for bygg under oppføring eller planlagt oppført. 
Kvadratmeterprisen ligger betraktelig høyere for norske sykehus sammenliknet med 
øvrige byggeprosjekter i Skandinavia. Eksempelvis er prisen på nye Karolinska 
bemerkelsesverdig lavere enn de nye sykehusene som er bygd i Norge. Noe, men ikke 
alt, kan forklares av et høyere prisnivå, ref. at tallene i figur 24 er kjøpekraftskorrigerte. 

Figur 24 

Investeringsutgifter til nybygg
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Centralsjukhuset i Karlstad 42,5

Karolinska 43,3

UMAS 53,9

Sykehuset i Østfold (Kalnes) 57,9

AHUS 59,6

St. Olav Hospital 60,9

Kjøpekraftsjusterte byggekostnad per sykehus, tusen NOK/m2

KILDE: Danske Regioner, Akershus Universitetssykehus, Sykehusbygg, Helsebygg, Nya Karolinska Sjukhuset

Merk: Vekslingskurs NOK/DKK 107 og NOK/SEK 85. Kjøpekraftsjustert med OECDs komparative prisnivåer
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Verdiskapningsmuligheter knyttet til en mer hensiktsmessig sykehusstruktur: Gjennom å 
gjøre større investeringer kan det etableres en mer rasjonell sykehusstruktur og 
funksjonsfordeling, noe som vil gi gevinster i særlig grad når det gjelder kvalitet men også når 
det gjelder effektiv ressursutnyttelse. Det er godt dokumentert og faglig anerkjent at større 
samling av akuttfunksjoner og spesialiserte funksjoner enn hva vi har i Norge i dag gir bedre 
kvalitet. Dette vil kunne kreve investeringer knyttet til tilpasning av bygg og annen infrastruktur, 
men vil også føre til både høyere kvalitet, pasientsikkerhet og mer effektiv ressursbruk dersom 
sektoren evner å gjennomføre de nødvendige strukturendringer. Både Akershus 
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universitetssykehus og Sykehuset i Østfold er eksempler på dette. Her muliggjør byggingen av et 
nytt sykehus samling av funksjoner på færre lokalisasjoner. Hovedhensikten er å oppnå 
stordriftsfordeler for å gi bedre kvalitet i tjenestene og mer effektiv drift.  

Danmarks planer om å investeringer i sykehussektoren til en verdi av 40 milliarder DKK er kjent 
også i Norge. Til grunn for denne investeringsplanen ligger et omfattende arbeid med etablering 
av plan for fremtidig sykehusstruktur og funksjons- og oppgavefordeling i Danmark. En viktig 
forutsetning for investeringsplanen i Danmark har vært å samle flere funksjoner på færre steder. 
Den danske regjeringens ekspertpanel, som har screenet og vurdert de danske regionenes 
investeringsplaner, oppgir tre viktige årsaker: 

■ Kvalitet/faglig bærekraft. Det er økende omfang av dokumentasjon som viser en 
sammenheng mellom volum og kvalitet av helsetjenester. Med den økende 
spesialisering av de tjenestene som blir tilbudt, forventes det at denne trenden vil 
fortsette. 

■ Utnyttelse av knappe ressurser. En samling av funksjoner på færre steder vil bidra til en 
mer hensiktsmessig utnyttelse av knappe personalressurser, spesialisert kompetanse og 
utstyr. I Danmark har det blitt vurdert å være vanskelig å opprettholde forsvarlig 
vaktberedskap og levere etterspurt kvalitet med dagens struktur. 

■ Kostnadseffektivitet. En samling av funksjoner på færre steder er nødvendig for å sikre 
effektiv drift. 

Gitt at Norge har en annen geografi enn Danmark må de skisserte verdiskapningsmulighetene 
veies opp mot særskilte utfordringer knyttet til geografi og avstander i Norge. I debatten vil det 
imidlertid være viktig å synliggjøre at større nærhet vil gå på bekostning av kvalitet, utnyttelse 
av knappe ressurser og kostnadseffektivitet.  

 

Verdiskapningsmuligheter knyttet til mer strømlinjeformet pasientbehandling i mer 
hensiktsmessige arealer: Bygg som understøtter god medisinsk praksis og de effektiv utførelse 
av funksjoner/prosesser vil generere et bredt sett av gevinster. Arealer som legger til rette for 
helhetlige behandlingslinjer og hensiktsmessig logistikk vil kunne øke kapasiteten, og gi bedre 
og mer effektive prosesser. Gode helsemessige resultater og god logistikk vil igjen ha positive 
effekter på økonomi, pasienttilfredshet og arbeidsmiljø. Videre kan behovet for reinvesteringer 
reduseres gjennom etablering av fleksible arealer som er tilpasningsdyktig til flere 
driftsmodeller. Fleksibilitet vil også kunne muliggjøre rask økning av kapasitet og tilgjenglighet 
av tjenester. 

Med investeringsprogrammet i Danmark legger regjeringens ekspertgruppe opp til nytenkning 
knyttet til organisering, logistikk og bruk av teknologiske muligheter. Hensikten er at 
investeringene skal bidra til betydelige produktivitetsforbedringer, både som følge av 
tilretteleggelse av arbeidsprosesser og innføring av nye behandlingsmetoder. 

Et konkret eksempel er akselererte kirurgiske pasientforløp hvor pasienten bruker kortere tid på å 
komme seg og liggetiden reduseres. Dette er beskrevet i screeningen og vurderingen av 
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investeringsplanene til de danske regionene. Grunnleggende handler det om å intensivere og 
optimalisere behandlingen i det tidsrommet pasienten oppholder seg på sykehus. Resultatet blir 
reduserte liggetider, mindre komplikasjoner og mer effektiv rehabilitering. For å legge til rette 
for slike pasientforløp er fysiske rammer en forutsetning, for eksempel gjennom redusert behov 
for sengeplasser, men flere rom til akutt behandling. Samtidig er sykehus ofte organisert etter 
medisinsk spesialitet. En mer moderne sykehusstruktur kan muliggjøre en mer hensiktsmessig 
organisering av sykehusets ressurser inn mot helhetlige behandlingsforløp. 

Oppsummering/observasjoner 

■ Det er gode verdiskapningsmuligheter knyttet til etablering av en mer rasjonell 
sykehusstruktur enn det som eksisterer i dag. En slik etablering vil kunne lede til både 
økonomiske og kvalitetsmessige gevinster gjennom samling av spesialiserte funksjoner 
og desentralisering av mindre spesialiserte funksjoner.  

■ Det er et betydelig potensial for arealreduksjon, som vil kunne redusere behovet for å ta 
igjen vedlikeholdsetterslep. Gevinstrealisering forutsetter at gammel infrastruktur kan 
avhendes. 

■ I forhold til de investeringene som gjennomføres er det et potensial knyttet til å 
standardisere prosjekteringen og byggingen av nye sykehus. Sykehusene som er bygd 
og bygges i Norge er dyre i en internasjonal sammenheng.  

■ Nye og mer hensiktsmessige arealer vil legge grunnlag for bedre logistikk og mer 
effektiv drift – gevinstene ved dette vil være både økt kvalitet og pasienttilfredshet, 
samt økonomiske gevinster i form av mer behandling for de samme pengene, eller 
samme omfang av behandling til lavere kostnad.  

3.2 IKT 

Dagens situasjon 

Teknologisk er Norge ledende i internasjonal sammenheng. I offentlig sektor er det etablert flere 
elektroniske løsninger med høy teknologisk standard, eksempelvis elektronisk selvangivelse og 
Altinn.  

I helsesektoren har det vært utfordringer knyttet til etablering av nasjonale elektroniske løsninger 
og det anses å være et uforløst potensial. Historisk har det vært en relativt desentralisert og lite 
koordinert satsning på IKT, noe som har gitt utfordringer i forhold til en fragmentert og 
kompleks systemportefølje og det har vært utfordrende å styre utviklingen og 
investeringsporteføljen på en måte som optimaliserer verdiskapning.  

I spesialisthelsetjenesten er den nasjonale IKT-satsningen organisert i Nasjonal IKT. Nasjonal 
IKT skal sikre samhandling mellom HFene og RHFene og andre sentrale aktører i helsesektoren. 
Disse andre aktørene er for eksempel Helse- og omsorgsdepartementet, Helsedirektoratet, Norsk 
Helsenett og kommunene. Norsk Helsenett er eid av Helse- og omsorgsdepartementet og har 
helhetlig nasjonalt ansvar for utvikling og drift av IKT-infrastruktur for helsesektoren. I tillegg 
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til RHFenes nasjonale IKT-satsning gjennom nasjonal IKT forgår det internt IKT-arbeid i hvert 
enkelt RHF. Figur 25 viser organiseringen av aktørene innenfor IKT i helsesektoren, slik den er 
illustrert av Nasjonal IKT. 

Figur 25 

Organisering av IKT-satsningen i Norge

KILDE: Nasjonal IKT, RHFene, HOD, Norsk Helsenett
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Figur 26 viser kjøpekraftskorrigerte investerings- og driftskostnader til IKT per innbygger i en 
rekke europeiske land. For Norge er investerings- og driftskostnadene til IKT per innbygger 
lavest i Skandinavia korrigert for kjøpekraft. Norge har altså det høyeste investeringsnivået totalt 
i helsetjenesten av samtlige OECD land, samtidig som investeringsnivået på IKT har ligget i 
underkant av sammenliknbare land. I Sverige var totale kostnader til IKT per innbygger omtrent 
40 % høyere enn i Norge. I perioden 2005-2009 investerte spesialisthelsetjenesten 
gjennomsnittlig 149 kroner per innbygger i året. Til sammenlikning investerte DNB NOR 385 
kroner i IKT per kunde i 2009. Det er nesten tre ganger så mye som ble investert i IKT per 
innbygger i spesialisthelsetjenesten. 
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Figur 26 

IKT-kostnader i helsesektoren

1 Kjøpekraftsjustert med OECDs komparative prisnivåer. Inkluderer utgifter til utstyr, drift og service, software og telekommunikasjon

KILDE: Gartner IT data 2010, OECD
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McKinsey har etablert en egen indeks for å sammenlikne hvor avanserte ulike helsesystemer er 
innenfor bruk av IKT i helsesektoren. McKinseys e-Helse indeks (eHix) er satt sammen basert på 
datapunkter fra et bredt utvalg av offentlig tilgjengelig kilder. Kildene er gjengitt i 
kildehenvisningen bakerst i utredningen. Indeksen er bygd opp av seks dimensjoner: 

■ Vilje til bruk av IT. I hvor stor grad er pasienter og helsepersonell villige til å ta i bruk 
IKT og ny teknologi i en helsesammenheng? 

■ Tilgjengelighet. Hvor utbredt er IKT-infrastrukturen, både generelt for hele landet og 
for helsetjenesten? 

■ Identifikasjon. Eksisterer det en enhetlig og konsistent metode for å identifisere 
pasienter og aktører i helsesystemet? Et eksempel er et unikt personnummer for 
identifisering av pasienter. 

■ Digitalisering av informasjon. I hvor stor grad er informasjon tilgjengelig elektronisk? 
Eksempelvis hvor utbredt er elektroniske pasientjournaler og elektroniske løsninger for 
digitalisering av informasjon? 

■ Prosesser. I hvor stor grad blir digital informasjon utvekslet mellom de ulike aktørene i 
helseutvekslet og hvordan understøtter IKT eksisterende arbeidsprosesser? Et eksempel 
er utbredelse av elektronisk meldingsutveksling som eResept og elektronisk overføring 
av informasjon mellom ulike nivåer og funksjoner i helsesektoren. 
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■ Beslutningstagning. I hvor stor grad utnyttes IKT-løsninger som et verktøy til å 
assistere gode beslutninger i en klinisk setting? 

Samlet sett scorer Danmark høyest på indeksen (4,42 av 5), etterfulgt av Finland (4,12 av 5) og 
Nederland (4,08 av 5). Norge scorer 3,8 av 5,0 på indeksen og ligger på en 5. plass blant de 
landene som er inkludert. 

Figur 27 

McKinseys indeks for eHelse (eHix)

KILDE: McKinsey
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I figuren under er IKT-kostnader satt i sammenheng med score på eHix. Analysen indikerer at 
Norge, sammenliknet med andre Europeiske land, ligger på et gjennomsnittlig nivå både når det 
gjelder utgifter til IKT i helse og når det gjelder effektiv bruk av IKT. Analysen viser også at det 
er en sammenheng med investerings- og driftskostnadene til IKT og bruk av IKT. De landene 
som investerer mest i IKT er også landene som er mest avanserte når det gjelder bruk av IKT.  
Det er imidlertid også avvik som det er verdt å merke seg: for eksempel har Storbritannia et 
svært høyt kostnadsnivå knyttet til IKT i helsesektoren, uten å få ut tilsvarende gevinster i form 
av effektiv bruk.  
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Figur 28 
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Dersom vi bryter ned eHelse indeksen på de seks dimensjonene får vi et mer detaljert bilde av 
forskjeller mellom Norge og andre land. Figur 29 viser dette i detalj. Norge har etablert den 
grunnleggende infrastrukturen som er nødvendig for et godt eHelse system. 
Forbedringspotensialet sammenliknet med de beste landene er særlig knyttet til bruk av IKT til å 
støtte/effektivisere arbeidsprosesser og til dels når det gjelder vilje til bruk av IKT. 
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Figur 29 
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Internasjonalt er en ledende aktør innenfor bruk av IKT i helsetjenesten amerikanske Kaiser 
Permanente. Kaiser Permanente er en ideell organisasjon med 200 000 ansatte som tilbyr 
helsetjenester til sine 8,5 millioner medlemmer. De siste ti årene har Kaiser Permanente investert 
omtrent 25 milliarder NOK i sitt IKT-system og har vunnet flere priser innenfor nytenkende IT-
løsninger. Til sammenligning har de norske RHFene samlet investert 3 milliarder NOK i IKT de 
siste fem årene. Kaiser Permanente startet implementeringen av sitt KP HealthConnect i 2004. 
Løsningen inkluderer elektronisk pasientjournal med sammenfattende dokumentasjon av 
pasientmøter både i primær- og spesialisthelsetjenesten, medisinske beslutningssystemer (clinical 
decision support) og løpende kontakt med støttefunksjoner som lab og røntgen. Det ble også 
etablert et sikkert meldingssystem for pasientene for å kunne etablere kontakt med lege eller 
annet helsepersonell gjennom en internettløsning. Innføringen er blant annet vist å skifte deler av 
pasientmøtene fra konsultasjoner til telefonmøter og meldingsutveksling. 

Hvis en ser på utgifter til IKT som andel av totale inntekter i ulike industrier internasjonalt, 
ligger RHFene lavt i 2010. Figur 30 illustrerer dette. RHFenes utgifter til IKT ligger på omtrent 
1,6 % av inntektene, og er på nivå med råvareindustrier som energi, byggindustri og gruvedrift, 
med til dels svært stor produktgjennomstrømning. Med det investeringsnivået som er planlagt i 
2014 vil andelen øke til ca 2,1 %, noe som fortsatt vil være lavt i forhold til mer sammenlignbare 
industrier som for eksempel farmasøytisk industri og reiselivsnæringen. IKT-drevede industrier 
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som bank har IKT-utgifter som svarer til over 5 % av totale inntekter. I bank er dette 
utgiftsnivået økonomisk forsvarliggjort av IKT-løsninger som adderer ny verdi til kundene og 
som direkte erstatter arbeidsoppgaver tidligere utført av arbeidskraft. 

Figur 30 

IKT-utgifter som andel av inntekter sammenliknet med andre sektorer
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Spesialisthelsetjenesten i Norge står overfor flere utfordringer knyttet til IKT. 
Systemkompleksiteten øker stadig når løsningene skal fungere for ulike typer arbeidsoppgaver, 
på tvers av ulike foretak, for berørte med ulik kompetanse og med økt sammenkobling, 
interaktivitet og ”real-time” løsninger. Helse Midt-Norge har beskrevet sine langsiktige 
utfordringene innenfor IKT i fire ulike kategorier: 1) Samhandlingsreformen, 2) eierpålagte krav, 
3) utskiftning av gamle systemer og 4) drift og vedlikehold av eksisterende systemer. 

1. Samhandlingsreformen: Et velfungerende IKT-system er kritisk for at 
samhandlingsreformen skal nå en målsetting om bedre pasientbehandling og mer helse 
for hver krone. Spesielt viktig vil det være å forbedre informasjonsutvekslingen mellom 
de ulike aktørene som yter helsetjenester. Dagens IKT-system tillater eksempelvis ikke å 
enkelt sette opp en felles journal på tvers av behandlingsinstitusjoner. Flere tekniske 
løsninger må etableres for å tilrettelegge for samhandlingsreformen. 
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2. Eierpålagte krav og føringer fra Helsedirektoratet og Nasjonal IKT: Helse- og 
omsorgsdepartementet krever i oppdragsdokumentet at RHFene blant annet erstatter 
papir med elektroniske løsninger, innfører e-resept, meldingsløft og tar i bruk nasjonalt 
program for stabs- og støttefunksjoner (NPSS). 

3. Utskiftning og modernisering av gamle systemer: I følge IKT-langtidsplaner og rapporter 
fra helseforetakene tilfredsstiller enkelte IKT-løsninger ikke grunnleggende 
funksjonalitetskrav, og bør på sikt erstattes med mer effektive løsninger. Slike 
utskiftninger er av helseregionene vurdert å være kostnadskrevende. 

4. Driftsinvesteringer og vedlikehold av dagens infrastruktur: Etter hvert som utstyr blir 
eldre er det en utfordring å drive drift og vedlikehold for å opprettholde dagens 
utstyrspark. Dette er viktig for å kunne utføre kjerneaktiviteter og forhindre driftsavbrudd 
og lang responstid  

Utfordringene innen IKT spenner over et bredt spekter. Det vil være avgjørende å se 
investeringer i sammenheng med verdiskapningsmuligheter for å prioritere på en god måte. 

Verdiskapningsmuligheter  

Både økonomiske og ikke-økonomiske gevinster kan realiseres som følge av IKT-investeringer. 
I arbeidet med Nasjonal helse- og omsorgsplan (2011-2015) oppgis det blant annet at IKT kan gi 
bedre behandling, mindre pasienttransport, bedre utnyttelse av helsesektorens ressurser og 
styrking av pasient- og brukerrollen. Internasjonal erfaring, herunder McKinseys erfaring fra 
arbeid med IKT i helsesektoren internasjonalt, indikerer også et betydelig 
verdiskapningspotensial ved godt gjennomførte IKT-investeringer.  

Vi har i denne rapporten gruppert beskrivelsen av verdiskapningsmuligheter i tre 
hovedkategorier: 1) Reduksjon av administrasjonskostnader, 2) reduksjon av kliniske kostnader, 
og 3) økt medisinsk kvalitet. 

Reduksjon av administrative kostnader. En betydelig andel av spesialisthelsetjenestens kostnader 
er administrasjonskostnader. Dette skyldes blant annet at helsepersonell bruker mye tid på ikke-
pasientrelaterte arbeidsoppgaver. Gevinstmulighetene innenfor denne kategorien innebærer at 
administrasjonskostnadene går ned, ved at tiden brukt på administrative arbeidsoppgaver 
minimeres. Et eksempel er kjernejournal som vil kunne redusere mengden arbeid som dupliseres 
på tvers av ulike funksjoner, yrkesgrupper og nivåer i helsetjenesten. I tillegg vil et samlet 
system muliggjøre raskere framhenting av relevante data. 

Reduksjon av kliniske kostnader. Ved innføring av elektroniske løsninger og systemer kan en 
unngå dobbelt- og unødvendig arbeid og dermed redusere de kliniske kostnadene. U.S. Veteran 
Health Administration har ved å innføre elektronisk billeddiagnostikk oppnådd en reduksjon i 
antall billeddiagnostiske tester på 18 %. Tilsvarende har Canada redusert antall dupliserte 
laboratorietester med 15 %. I Norge er det gjort tilsvarende investeringer, for eksempel har 
samtlige sykehus innført RIS/PACS (elektronisk bildediagnostikk), men til dels forskjellig 
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systemvalg i ulike sykehus gjør samhandling og informasjonsutveksling krevende i en del 
tilfeller.  

I Norge ligger verdiskapningsmulighetene i stor grad i å implementere systemer som støtter 
større og mer komplekse prosesser. Konkrete eksempler på dette er kjernejournal og elektroniske 
kurveløsninger. Det vil spesielt være betydelige gevinster knyttet til å samle informasjon i et 
felles system for sykehus, primærhelsetjenesten og andre funksjoner. Bidraget til økt 
meldingsutveksling og samhandling med førstelinjetjenesten vil føre til reduserte kliniske 
kostnader. Behandling på et laveste, effektive omsorgsnivå (etter LEON-prinsippet) vil redusere 
aktiviteten i spesialisthelsetjenesten og dermed kostnadene. Fra helseforetakenes side vil 
aktiviteten også reduseres, og slik finansieringssystemet er satt opp i dag vil ikke helseforetakene 
nødvendigvis få noen direkte økonomisk gevinst. Fra et systemperspektiv vil derimot de totale 
kostnadene gå ned. 

Økt medisinsk kvalitet. Den siste kategorien er økt medisinsk kvalitet. Gjennom for eksempel 
kjernejournal, elektronisk kurveløsning og elektronisk medikamentforskrivning (eResept) er det 
mulig å hente ut betydelig gevinster i form av økt kvalitet. Et viktig element er at helsetjenesten i 
større grad blir satt i stand til å bedre dokumentere og systematisere informasjon. Denne 
informasjonen kan utnyttes på pasientnivå i form av bedre kommunikasjon mellom ulike deler av 
helsetjenesten, og dermed bidra til samhandling. På et systemnivå vil bedre informasjon hjelpe 
med å kartlegge og dele beste praksis. Mer i detalj for de ulike løsningene som eksisterer per 
dags dato, kan elektronisk pasientjournal bidra til et mer helhetlig pasientforløp, og forenkle 
diagnostikk av pasienten. Innføring av eResepter vil bidra til at antall feilmedisineringer går ned. 
Elektroniske kurveløsninger på sykehus er også antatt å ha betydelig potensial for å redusere 
feilmedisinering. Smarte løsninger innenfor IKT vil også kunne bidra til økt tilfredshet hos både 
pasienter og ansatte. Pasienter vil oppleve økt trygghet i behandlingen, og mange vil kunne 
redusere behandlingstiden gjennom optimalisering av pasientlogistikk. Forbedret 
pasientlogistikk kan bli muliggjort ved at IKT-løsninger legger til rette for bedre standardisering 
av arbeidsprosesser. Tilfredsheten og kompetansen til helsepersonell vil også øke gjennom 
reduksjon av administrative oppgaver og mer tid hos pasienten. 

Gevinstene fra IKT-investeringer blir realisert gjennom flere faser. Ved innføringen av 
HealthConnect i Kaiser Permanente var forbedret pasientsikkerhet og eliminering av dupliserte 
tester den første gevinsten som ble hentet ut. Deretter ble kostnader tilknyttet journalhåndtering 
redusert, samt myndighetskontakt og rapporteringsaktivitet effektivisert. I en tredje fase ble 
kontakten med pasientene skiftet mot nye modeller, eksempelvis økende grad av telefonmøter og 
elektroniske meldinger mellom pasient og behandler. Et forbedret systematisering av 
pasientinformasjon ble også i økende grad utnyttet for å gjøre sammenlikninger av 
behandlingsrutiner og beste praksis. 
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Planer og gevinstrealisering 

Samlet sett er det flere faktorer som peker i retning av en økt satsning på IKT. For det første er 
det betydelige verdiskapningsmuligheter som beskrevet over. Videre er det beskrevet konkrete 
utfordringer innenfor dagens system som må løses. Dersom vi velger å se på Kaiser Permanente 
som internasjonalt beste praksis viser det at investeringsnivået må ligge på et høyere nivå enn i 
dag for å lykkes. Som en respons planlegger regionene en opptrapping av IKT-investeringene til 
et nivå på ~1,5 milliarder per år.  

Figur 31 

Historisk og planlagt utvikling av IKT-investeringer
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En betydelig andel av de planlagte investeringene kommer fra Helse Sør-Øst. I Helse Sør-Øst sin 
IKT-langtidsplan blir tre ulike investeringsbeløp evaluert. Det første alternativet er å videreføre 
dagens investeringsnivå på 625 millioner. Dette investeringsbeløpet er nok til å drifte dagens 
IKT-system i tillegg til å gjennomføre eierpålagte krav. Men det vil gå på bekostning av andre 
planlagte fellesløsninger. Alternativ nummer to er et moderat investeringsnivå på 800-1000 
millioner. Beløpet er nok til å finansiere samhandlingstiltak, innføre NPSS (Nasjonalt Program 
for stab- og støttefunksjoner) og utvikle en plattform for fellestjenester og sikkerhet. Det vil også 
være gradvis innføring av nye systemer og prosesser, som sikrer tid til tilstrekkelig opplæring og 
kompetanseutvikling. Det siste alternativet er et meget ambisiøst investeringsnivå mellom 1500-
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2000 millioner. Beløpet er av den størrelsesorden at IKT-løsningene vil kunne være på linje med 
løsningene i informasjonstunge virksomheter, og virkelig gi Helse Sør-Øst et IKT-løft. I følge 
Helse Sør-Øst vil alternativ tre vil ikke være hensiktsmessig, da det vil by på en 
kompetanseutfordring som er spesielt krevende når Helse Sør-Øst er midt i en 
omstillingsprosess. 

I tillegg til ressurstilgang er gevinstrealisering knyttet til IKT-investeringer den store 
utfordringen. Reell gevinstrealisering krever endring av arbeidsmåter, holdninger og 
handlemønster hos store grupper av ansatte og at gamle arbeidsprosesser erstattes av nye. Det 
finnes flere eksempler på at nye IKT-systemer fører til merarbeid ved at nye rutiner innføres 
samtidig som de gamle beholdes. For eksempel fører manglende fjerning av papirbasert 
registrering ved innføring av IKT til et direkte høyere kostnadsnivå og mindre effektive 
arbeidsprosesser. I Norge har nøkkelpersoner påpekt at det er et betydelig potensial på dette 
området. Helse Sør-Øst har presisert i sin IKT strategiplan at gevinstrealisering er en av 
hovedutfordringene på IKT-området, i tillegg til ressurstilgang.  

Effektiv gjennomføring og gevinstrealisering i tiden fremover vil kreve blant annet:  

■ God overordnet programstyring og koordinering.  

■ Tett integrasjon mellom IKT-miljøer og kjernevirksomheten, for å sikre at ny IKT vil 
understøtte arbeidsprosesser på en effektiv måte. 

■ Kompetanseutvikling og opplæring: Nye systemer krever opplæring og endring av 
arbeidsmetoder for å realisere gevinster. 

■ Et innarbeidet gevinstoppfølgingssystem, at iverksatte tiltak virkelig gir gevinster og 
ikke blir et kostnadssluk. Det eksisterer i dag lite dokumentasjon knyttet til hvilke 
verdier som er realisert som følge av investeringer som er gjort i IKT.  

Oppsummering/observasjoner 

■ Historisk har det vært en relativt desentralisert og lite koordinert satsning på IKT i norsk 
helsesektor, noe som har gitt utfordringer i forhold til en fragmentert og kompleks 
systemportefølje og det har vært utfordrende å styre utviklingen og 
investeringsporteføljen på en måte som optimaliserer verdiskapning.  

■ Norge investerer relativt lite i IKT til helsetjenesten sammenliknet med det totale 
investeringsnivået i sektoren, andre sektorer, ”beste praksis” og andre land. 

■ Det planlegges en økt satsningene på IKT, og det ligger store verdiskapningsmuligheter 
på området både i form av økt kvalitet og pasientsikkerhet og muligheter for mer 
effektiv ressursutnyttelse.  

■ Gevinstrealisering har vært og er en utfordring på IKT-området. Effektiv gjennomføring 
og gevinstrealisering i tiden fremover vil kreve god overordnet programstyring og 
koordinering, tett integrasjon mellom IKT-miljøer og kjernevirksomheten, 
kompetanseutvikling og opplæring, og en metodikk for å følge opp og sikre 
gjennomføring og gevinstrealisering. Avskrivningstiden på IKT-investeringer er kort og 
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ny teknologi blir utviklet i raskt tempo. Dette stiller krav til at løsningene som 
helsetjenesten velger å implementere genererer verdi raskt. 

■ I dag er det slik at det i stor grad er de regionale helseforetakene som finansierer den 
nasjonale satsningen på IKT. Samtidig er det slik at en del av investeringene er knyttet 
til investeringer i infrastruktur som vil komme hele helsesektoren til gode, en del av 
investeringene vil gi gevinster som vil oppstå utenfor spesialisthelsetjenesten, og en 
betydelig del av gevinstene vil være knyttet til et løft i kvalitet og pasientsikkerhet. 
Samfunnsmessig er det sannsynlig at løftet på IKT vil gi betydelige gevinster. Det kan 
settes spørsmålstegn om det er hensiktsmessig at RHFene i hovedsak skal bære disse 
investeringsutgiftene alene slik de gjør i dag.  

3.3 MEDISINSK TEKNISK UTSTYR (MTU) 

Dagens situasjon 

I et internasjonalt perspektiv har Norge en betydelig MTU-park i forhold til antall innbyggere. 
The European Coordination Committee of the Radiological, Electromedical and Healthcare IT 
Industry (COCIR) har, basert på leverandørinformasjon, presentert tettheten av CT-, MR- og 
Angiomaskiner. Oversikten er vist i bildet under. Norge er på topp tre i Europa innen alle 
kategoriene. Dette er hovedsakelig drevet av et høyt antall sykehus og en økonomi som historisk 
har tillatt et høyt investeringsnivå.  
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Figur 32 

Dekningsgrad av MTU sammenliknet med andre europeiske land
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Figur 33 

Dekningsgrad av MTU per sykehus
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Sees dekningsgraden for CT, MR og Angio i sammenheng med antall sykehuslokasjoner i stedet 
for antall innbyggere, forklarer dette i stor grad hvorfor Norge har en høy dekningsgrad per 
innbygger. I figur 33 ser vi hvordan antall MTU per sykehus er tilnærmet likt Danmark, Sverige 
og Storbritannia for MR og Angio. For CT ligger Norge ~25 % over Storbritannia og Danmark. 

I tillegg til størrelsen på maskinparken er frekvensen av utskiftning en viktig komponent. COCIR 
har gjort en tilsvarende undersøkelse for alderssammensetningen for MTU-typene nevnt over. 
Resultatet er illustrert i figur 34. 
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Figur 34: 
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Norge ligger på et relativt gjennomsnittlig nivå sammenliknet med resten av Europa. Innenfor 
MR-maskiner har vi få maskiner som er eldre enn 10 år, men til gjengjeld en større andel mellom 
6-10 år.  

Som en følge av den globale økonomiske situasjonen er det en overordnet trend at 
gjennomsnittlig alderen på MTU øker. Det er usikkert om dette har en effekt på kvaliteten og 
vedlikeholdskostnadene, eller om maskinene har nådd en standard som tillater en lengre 
levealder enn tidligere. Generelt oppgir COCIR at minst 60 % av utstyret bør være 5 år eller 
nyere, under 30 % bør være i kategorien 6-10 år, og under 10 % bør være i kategorien over 10 år.  

Historisk har investeringsnivået i Norge i praksis vært sammensatt av to deler, den kontinuerlige 
utskiftningen av eksisterende maskinpark og MTU-investeringer i større byggeprosjekter. Av de 
i underkant 5 milliardene som er investert i MTU mellom 2005 og 2009 er ~30 % investert i 
AHUS og St. Olavs Hospital. Det har ikke vært større utbygning av ny teknologi i perioden 
beskrevet. Unntaket er en begrenset oppbygging av PET-teknologi ved Rikshospitalet, Helse 
Bergen og dels Universitetssykehuset i Nord-Norge. Kunnskapssenteret har estimert utgiften til 
~200 millioner for Helse Bergen og Rikshospitalet. I tillegg kommer bemanning og 
driftskostnader. 
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Verdiskapningsmuligheter 

MTU er en kritisk komponent i leveransen av helsetjenester i sykehus, og en velfungerende 
MTU-park er viktig for å sikre effektive arbeidsprosesser og unngåelse av unødige avbrudd.  

Den største delen av fremtidig investeringsbehov på MTU-området er knyttet til opprettholdelse 
av dagens brede maskinpark. Som illustrert i forrige avsnitt virker sykehusstrukturen i Norge å 
være en driver at en høy dekningsgrad innen MTU i Norge, og implisitt et høyt investeringsnivå 
innen MTU sammenliknet med andre land. Det er mulig at en sykehusstruktur med færre 
lokasjoner med akuttvirksomhet/spesialisert sykehusvirksomhet totalt sett vil kunne føre til et 
lavere investeringsbehov på MTU-området totalt sett.  

Videre kan det ligge kvalitetsmessige gevinster fra spissede investeringer i ny teknologi, 
eksempelvis utvidet bruk av PET-teknologi eller nye kirurgiske instrumenter. Kunnskapssenteret 
har etablerte metodevurderinger knyttet til investeringer i nytt utstyr som sikrer en uavhengig 
kost-nytte vurdering av slike investeringsmuligheter. Driftsøkonomiske gevinster utover 
opprettholdelse av produksjon er ansett å være mindre. 

Det kan også eksistere gevinstmuligheter knyttet til mer fleksible løsninger. Dette kan være 
løsninger som effektiviserer den daglige driften på sykehusene, eksempelvis håndholdte 
ultralydinstrumenter eller mobile CT-maskiner. Alternativt kan det være løsninger i grensesnittet 
mellom MTU og IKT som kan utnyttes av pasientene. Spesielt kan det være knyttet til 
installasjon av utstyr utenfor sykehuset. En kan tenke seg en framtid der pasienten kan holdes ute 
av sykehus ved hjelp av MTU-investeringer i hjemmet eller på et lavere nivå enn i sykehus. 
Dette kan kombineres med IKT som kan bidra til monitorering av pasient utenfor sykehuset. 

Investeringer i PET/CT er et aktuelt tema i forhold til kvalitetsmessige verdiskapningsmuligheter 
innenfor MTU. PET/CT er en teknologi med potensial til å forbedre diagnose og behandling av 
kreft. Per i dag har Norge få PET/CT scannere sammenliknet med andre land. Kunnskapssenteret 
har estimert behovet fram mot 2020. Figur 35 viser Norges dekningsgrad sammenliknet med 
andre land og scenarioene skissert av Kunnskapssenteret. Dersom all planlegging av 
strålebehandling i framtiden vil skje med PET, i tillegg til fagmiljøenes vurdering av framtidige 
indikasjoner (scenario 5), vil det grovt estimert innebære et investeringsbehov på oppunder en 
milliard. 
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Figur 35 

Behovet for ny teknologi – PET eksempel
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På lik linje med bygg er det for MTU ansett å være forbedringsmuligheter innenfor dagens 
rammer.  Bedre kobling mellom behov og spesifikasjoner kan potensielt redusere 
innkjøpskostnaden for nytt utstyr, spesielt sett i sammenheng med innovasjon som går i retning 
av utvikling av billigere løsninger. Videre bør det være potensial for å koordinere innkjøp av 
utstyr på tvers av helseforetak for å sikre god kapasitetsutnyttelse av instrumentene. Sistnevnte 
ble påpekt av i Riksrevisjonens rapport fra 2006. 

Planer og gevinstrealisering 

Under er historiske og planlagte MTU-investeringer presentert. For de historiske og planlagte 
investeringene presentert i denne rapporten er MTU definert som utstyr som blir verdsatt i 
balansen og som ikke dekkes av det løpende driftsbudsjettet.  

Med unntak av toppen i 2006, har investeringsnivået innen MTU vært stabilt. Det planlegges en 
viss vekst over de neste årene. De to stiplete linjene i figuren viser to ulike perspektiv på hva det 
årlige investeringsbehovet for å opprettholde dagens maskinpark er.  
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Figur 36 
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Størrelsen på et hensiktsmessigs investeringsnivå innenfor MTU framover er drevet av fire 
faktorer:  

■ Kapitalbehovet knyttet til opprettholdelse av dagens maskinpark og eventuell 
kapasitetsøkning. 

■ Sykehusstruktur og kapasitetsutnyttelse. 

■ Innovasjon innenfor eksisterende teknologi kan muliggjøre reduksjon av kostnadene 
ved å opprettholde eksisterende maskinpark. 

■ Videre utbygging av ny teknologi som muliggjør kvalitetsmessige forbedringer. 

 

Opprettholdelse av dagens maskinpark: For å opprettholde maskinparken som den var i 2009, 
med samme alderssammensetning og antall maskiner, er det beregnet et investeringsbehov på 
~1,2 milliarder, gitt en gjennomsnittlig økonomisk levealder på 10 år. Dette er en beregning 
basert på nykost av maskinparken oppgitt i helseregionenes årsrapporter og en antatt økonomisk 
levealder på 10 år. Metoden er den samme som Medisinsk teknisk forening har benyttet når de 
har presentert data knyttet til dagens MTU-situasjon. I Riksrevisjonens undersøkelse av 
medisinsk-teknisk utstyr i sykehus (2005-2006) ble det estimert et årlig kapitalbehov på ~1,5 
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milliarder for å opprettholde dagens nivå, basert på helseforetakenes egne betraktninger. Det er 
ikke definert hva som skal inngå i disse 1,5 milliardene. Planlagt fremtidig investeringsnivå 
ligger om lag på nivå med Medisinsk teknisk forenings metode for beregning av 
investeringsbehov.  

Sykehusstruktur og kapasitetsutnyttelse: Som diskutert over virker sykehusstrukturen i Norge 
å være en driver at en høy dekningsgrad innen MTU i Norge, og implisitt et høyt 
investeringsnivå innen MTU sammenliknet med andre land. Det er mulig at en sykehusstruktur 
med færre lokasjoner med akuttvirksomhet/spesialisert sykehusvirksomhet totalt sett vil kunne 
føre til bedre kapasitetsutnyttelse og et lavere investeringsbehov på MTU-området totalt sett. 
Samtidig vil en endring av sykehusstruktur i seg selv kunne lede til et midlertidig behov for 
økning av investeringsnivå.  

Teknologisk utvikling som kan muliggjøre reduksjon i kostnader: Teknologisk utvikling og 
innovasjon kan både øke og redusere hva det er hensiktsmessig å investere i MTU. Eksisterende 
teknologi kan utnyttes bedre og føre til økt levealder, samt billigere og mer lønnsomme MTUer. 
Samtidig vil utvikling av ny teknologi potensielt føre til press på innføring av nye 
behandlingsstandarder. Globalt er det en trend mot at innovasjonen i stor grad drives av utvikling 
av billigere instrumenter innenfor eksisterende teknologi. På den andre siden er Norge i en 
økonomisk situasjon som gjør oss i stand til å innføre ny og dyr teknologi som blir utviklet.  

Videre utbygging av ny teknologi som muliggjør kvalitetsmessige forbedringer: Ny 
teknologi vil kunne muliggjøre bedre diagnostikk og behandling. Det er behov for metodikk for å 
sikre en uavhengig kost-nytte vurdering av slike investeringsmuligheter.  

Oppsummering/observasjoner 

Norge har en høy dekningsgrad av MTU, dels drevet av spredt bosetning og mange sykehus. Det 
er kapitalkrevende å opprettholde en slik dekningsgrad, og den leder til lavere grad av 
kapasitetsutnyttelse. Sammenliknet med resten av Europa er ikke levealderen på MTU i Norge 
spesielt høy.  

Samlet sett er investeringsbehovet fremover drevet av kapitalbehovet knyttet til opprettholdelse 
av dagens maskinpark og eventuell kapasitetsøkning, fremtidig sykehusstruktur og 
kapasitetsutnyttelse, innovasjon innenfor eksisterende teknologi som kan muliggjøre reduksjon 
av kostnadene ved å opprettholde eksisterende maskinpark, samt videre utbygging av ny 
teknologi som muliggjør kvalitetsmessige forbedringer. 

Det planlagte fremtidige investeringsnivået ligger om lag på nivå med hva om kreves for å 
opprettholde dagens maskinpark.  
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3.4 KOMPETANSE 

Dagens situasjon 

Sykehus er store kompetansevirksomheter, der både kvalitet, pasientsikkerhet og effektiv drift i 
stor grad er avhengig av kompetansen hos medarbeidere og ledere. Til tross for dette er 
kompetanse et relativt udefinert begrep i helsesektoren, og nøkkelkompetanse er i liten grad 
spesifisert (utover hva som utdannelse/kompetansekrav for helsepersonell innen de enkelte 
fagområder og profesjoner). Det er i dag ingen total oversikt over ressursbruk knyttet til 
kompetanseutvikling, verken hva gjelder nivå eller prioriterte områder.  

I denne sammenhengen defineres investeringer i kompetanse som investeringer i humankapital 
som gjør de ansatte i stand til å levere beste mulig praksis basert på tilgjengelig kunnskap. Hvor 
mye Norge bruker på kompetanseutvikling i spesialisthelsetjenesten er ikke tilgjengelig i 
offentlige datasett. Inntrykket er at helseregionene og helseforetakene mangler en helhetlig 
oversikt over hvilke ressurser som blir bruk til dette formålet, hvor ressurser blir brukt, og om 
ressursbruk gir ønsket effekt.   

Som en følge av det manglende datagrunnlaget er det vanskelig å gjøre en faktabasert vurdering 
knyttet til dagens situasjon og planer for fremtiden. Under følger derfor en kvalitativ beskrivelse 
av hva som ansees å være verdiskapningsmuligheter knyttet til styrking av kompetanse.  

Verdiskapningsmuligheter 

Som nevnt er kompetanse ansett å være en av de viktigste, kanskje den aller viktigste, driveren 
av verdiskapning i helsesektoren. Dette gjelder verdiskapning i form av kvalitet, 
pasientsikkerhet, tilgjengelighet, arbeidsmiljø, og effektiv ressursbruk. Når nøkkelpersoner blir 
bedt om å rangere innen hvilke områder økte investeringer/ressursbruk vil gi størst effekt for 
verdiskapning vil svært mange sette investeringer i kompetanseutvikling øverst, før investeringer 
i bygg, IKT, og MTU.  

Kompetanse i denne sammenhengen er bredere definert enn den faglige kompetansen innen 
hvert fagområde/profesjon. Det handler om systematisk definering og utbredelse av beste 
praksis, kompetanse knyttet til optimalisering av drift, kompetanse knyttet til god ledelse, 
kompetanse knyttet til systematisk arbeid med kvalitet og sikkerhet, med videre.  

Mulige verdiskapningsmuligheter kan summeres i følgende seks punkter: 

■ Helsemessige resultater. Helsemessige resultater er ansett å være den viktigste 
verdiskapningsmuligheten knyttet til investeringer i kompetanse. Ansatte gjør 
kontinuerlig vurderinger basert på sin kompetanse. De ansattes kompetanse har direkte 
innvirkning på kvaliteten av tjenestene som tilbys. Systematisk utbredelse av beste 
praksis er et eksempel på hvordan helsemessige resultater kan forbedres. 

■ Pasientsikkerhet. Som en følge av at investeringer i kompetanse bidrar til utbredelse av 
beste praksis vil også pasientsikkerheten bli bedre. Videre vil kompetanse og god 
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systematikk knyttet til rutiner, internkontroll og standardisering av prosesser kunne 
bidra til reduksjon av uønskede hendelser. Svikt i rutiner og mangel på god 
internkontroll oppgis av nøkkelpersoner innen tilsyn som en av de viktigste årsakene til 
feil som blir gjort i norske sykehus. 

■ Økonomi. God praksis vil også drive god økonomi i sykehusene og helsevesenet som 
helhet. Det vil være rimelig å anta at undersøkelser og behandlingstid vil kunne 
reduseres som følge av gode medisinske vurderinger. I tillegg vil byrden på hele 
helsevesenet kunne reduseres. Som beskrevet i tidligere avsnitt om IKT, kan 
kompetanse også være en viktig forutsetning for å ta ut gevinster knyttet til 
investeringer. 

■ Tilgjengelighet/kapasitet. Ansatte som tar rette avgjørelser med en gang, og ledere og 
ansatte med god innsikt i optimal drift, vil lede til at kapasitet utnyttes på en effektiv 
måte. 

■ Pasienttilfredshet. Kompetanse og god medisinsk praksis vil drive pasienttilfredshet. 
Investering i kompetanse som sikrer god pasientkontakt og pleie er et annet eksempel 
på verdiskapningsmuligheter. 

■ Arbeidsmiljø. Investeringer i kompetanse er et konkurransefortrinn i rekruttering og 
reduserer turn-over av arbeidskraft. Det gir i tillegg ansatte mulighet til å bli dyktigere i 
jobben sin, noe som er antatt å øke arbeidslysten og forbedre arbeidsmiljøet. 

 

En faktabasert gjennomgang av dagens situasjon, samt et arbeid med å definere hva som er 
nøkkelkompetanse i spesialisthelsetjenesten (knyttet til hva som er viktigste drivere av 
verdiskapning i sektoren) vil være nødvendig i forhold til å etablere et solid grunnlag for en 
styrking av arbeidet med systematisk kompetanseutvikling. En ren økning i ressursbruk, uten en 
faktabase og en tydelig plan, risikerer å gi liten realisert effekt.  
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4. Kartlegging av system og 
styringsmekanismer 
System og styringsmekanismer er myndighetenes virkemidler for å sikre ønsket utvikling og 
måloppnåelse for sektoren, herunder hensiktsmessig ressursbruk og riktige prioriteringer mellom 
formål. Totalt sett benyttes en rekke system og styringsmekanismer, for eksempel regulering i 
form av lover og ufravikelige krav til virksomheten, oppdragsdokumenter til de regionale 
helseforetakene, standarder for behandling, måling og publisering av nøkkelindikatorer knyttet 
til ressursbruk, kvalitet, ventetider, kostnader og ressursbruk med videre.  

System og styringsmekanismer for økonomi og investeringer er et viktig og kraftfullt 
virkemiddel når det gjelder å sikre hensiktsmessig nivå på ressursbruk, og riktige prioriteringer 
mellom formål.  

Dette kapitelet omfatter en beskrivelse av dagens system og styringsmekanismer knyttet til 
investeringer i spesialisthelsetjenesten i Norge, herunder fullmaktsstruktur/hvilket nivå 
beslutninger blir tatt på, finansiering av investeringer samt planlegging og prosess knyttet til 
investeringer. Styrker og mulige utfordringer med dagens system diskuteres, med et dypdykk på 
situasjonen på HF-nivå. Endelig gjøres en overordnet sammenlikning mellom system og 
styringsmekanismer i Norge, Danmark, Sverige og England. 

4.1 DAGENS STYRINGSSYSTEM 
I forbindelse med sykehusreformen i 2002 ble det gjort større endringer i system og 
styringsmekanismer for sykehusene. På den ene siden skjedde det en sentralisering av eierskapet 
gjennom overføring fra fylkeskommunene til staten, og på den andre siden en desentralisering av 
beslutningsmyndighet gjennom etablering av en foretaksstruktur. Sistnevnte medførte blant 
annet en overgang til regnskapsloven og aktivitetsprinsippet som diskutert tidligere. 
Uoverensstemmelsen som oppstod som følge av ”etableringen av et avskrivningsnivå” som var 
betydelige høyere enn investeringsnivået som ble lagt inn i finansieringen var et omdiskutert 
område i flere år. I 2005 var det blant annet oppe et forslag om å redusere avskrivningene 
gjennom en endring i helseforetaksloven. I 2008 ble basisbevilgningen oppjustert til å dekke 
avskrivninger fullt ut. 

Dagens system og styringsmekanismer for investeringer er et resultat av de endringene som ble 
gjort i 2002 og utviklingen i perioden etter reformen. Systemet og styringsmekanismene for 
investeringer kan beskrives gjennom tre dimensjoner:  

1 Fullmaktsstruktur og prioriteringer: Hvordan ser fullmaktsstrukturen ut og hvor blir 
beslutninger tatt? 
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2 Finansiering: Hvilke kilder til finansiering av investeringer benyttes og hvordan er forholdet 
mellom dem?  

3 Planlegging og prosess: Hvilke mekanismer eksisterer for innmelding og rapportering av 
behov, prioriteringer og oppfølging av gevinstrealisering? 

 

1) Fullmaktsstruktur og prioriteringer. RHFene har et helhetlig ansvar for investeringer og drift i 
helseforetakene og er gitt utstrakte fullmakter i forhold til hvilke investeringer som kan 
gjennomføres. Samtidig er hensikten at det skal skje en overordnet oppfølging og styring for å 
sikre samsvar med overordnete helsepolitiske mål og ressursrammer. Investeringsprosjekter med 
ramme på over 500 millioner skal fra 2011 framlegges til departementet, mot 1 milliard tidligere. 
Utover dette står regionene fritt til å sette sin egen fullmaktsstruktur og prioriteringer. Hvordan 
forholdet mellom helseforetakene og region er organisert, varierer mellom regionene. I praksis 
blir investeringsrammer til helseforetakene og regionale satsninger basert på prioriteringer, 
behov og driftsresultater. Gjennom fullmaktsstrukturer og regionale prosesser for prioriteringer 
kontrollerer også regionen i stor grad hvilke investeringer som blir gjennomført på HF-nivå. 

2) Finansiering. Et sett av finansieringskilder kan potensielt utnyttes for å skaffe midler til 
investeringer. Det som skiller de er hovedsaklig hvilke insentiver som genereres. Til syvende og 
sist blir alle investeringer finansiert gjennom bevilgninger over statsbudsjettet. Per dags dato er 
den viktigste kilden til investeringer i Norge driftsoverskudd generert før avskrivninger og andre 
ikke-betalbare kostnader. I praksis kan det deles i en beregningsmessig andel av 
basisbevilgningen som dekker avskrivninger, i tillegg til overskudd. Utover dette er det 
bevilgninger av lånerammer til spesifikke prosjekter. Historisk har det også vært innslag av 
tilleggsbevilgninger.  

3) Planlegging og prosesser: I forbindelse med innmelding og utarbeidelse av investeringsplaner 
har regionene etablert prioriteringskriterier og retningslinjer. Det er satt krav til dokumentasjon 
for prosjekter i ulike faser, samt kriterier for prioritering, eksempelvis illustrert i Helse Sør-Øst 
sine prioriteringskriterier for investeringsprosjekter (styresak nr 048-2007). På dette området har 
det skjedd en tydelig profesjonalisering over de siste årene. Et eksempel er at alle regionene nå 
har etablert økonomiske langtidsplaner hvor framtidig investeringsnivå og prioriteringer er 
skissert. 

4.2 STYRKER OG MULIGE UTFORDRINGER KNYTTET TIL DAGENS 
SYSTEM OG STYRINGSMEKANISMER  
Dagens regime i Norge har åpenbare styrker når det gjelder insentiver til en økonomisk rasjonell 
bruk av ressurser:  

1 Beslutninger (om drift og investeringer) tas nært der behovet og forståelsen av virksomheten 
er. RHFene og HFene står fritt til å disponere den samlede bevilgningen til drift og 
investeringer. I praksis betyr det en økt økonomisk frihet i forhold til å prioritere ressurser og 
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avgjøre hva som er rett balanse mellom midler til investeringer og midler til løpende drift. I 
forhold til mer sentraliserte løsninger vil HFene og RHFene sitte nært der behovene oppstår 
og de vil ha en god forståelse av virksomheten. Dette gir et godt grunnlag for å kunne foreta 
nødvendige avveininger når det gjelder prioritering. 

2 Investeringsnivåer utover en opprettholdelse av investert kapital må være økonomisk 
bærekraftige: Basisrammen til de regionale helseforetakene inneholder midler som muliggjør 
opprettholdelse av dagens investerte kapital. Midler til investeringer utover dette nivået må 
genereres gjennom driftsoverskudd og gjennom lån til investeringsformål, noe som gjør at en 
økning i investeringsnivå må være økonomisk bærekraftig (alternativt vil det lede til en 
eksplisitt diskusjon av behov for kvalitetsløft).  

3 Relativt sterke insentiver til produktivitetsforbedringer: Helseforetakene har et ønske om 
investeringsnivåer som ligger høyere enn en opprettholdelse av dagens investerte kapital. Da 
dette må muliggjøres gjennom driftsoverskudd, gir systemet et kraftfullt insentiv til 
produktivitetsforbedringer og ”sparing” til framtidige investeringer. 

 

Gjennom sterk styring av likviditet, tydelighet rundt økonomiske rammer og arbeid med  effektiv 
drift har helseforetakene de siste årene oppnådd en økning i produktivitet (som beskrevet i 
kapittel 2, se også figur 20) og er i ferd med å generere et overskudd, illustrert i figur 37.  
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Figur 37 

Årsresultat 2002-2009 og prognoser for 2010

KILDE: RHFenes årsrapporter og styredokumenter
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Deler av dette kan også tilskrives økt bevilgning i 2009 og 2010 i tråd med ny inntektsfordeling 
etter innstilling fra Magnussenutvalget (NOU 2008:2). I den opprinnelige innstillingen ble 781 
millioner omfordelt fra Helse Sør-Øst til Helse Vest (246 millioner), Helse Midt-Norge (324 
millioner) og Helse Nord (211 millioner). I ettertid har beregningene blitt oppdatert. 
Omfordelingen ble gitt som en økning i bevilgning. Bevilgningene til de tre regionene ble i 
statsbudsjettet for 2009 og 2010 økt med henholdsvis 600 og 525 millioner.  

Alt annet likt, vil helseforetakene etter hvert komme i en situasjon der driftsoverskudd vil 
muliggjøre økte investeringer og gjennomføring av satsninger som helseforetakene anser vil gi 
økt verdiskapning i form av kvalitet, pasientsikkerhet, mer effektiv ressursbruk, med videre.  

 

Dagens system innebærer imidlertid også enkelte mulige utfordringer. Vi anser at de viktigste er 
følgende tre utfordringer:  

1 Investeringer innen hvert enkelt HF: For det enkelte helseforetak vil systemet kjennes svært 
stramt, grunnet at store deler av investeringsrammene kanaliseres inn mot regionale 
prioriteter inkludert store byggeprosjekter.  
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2 IKT-investeringer: de regionale helseforetakene bærer størstedelen av kostnadene knyttet til 
satsningen på IKT i norsk helse, mens gevinstene dels vil være knyttet til et nasjonalt løft for 
kvalitet og pasientsikkerhet og dels vil finnes utenfor sykehussektoren.  

3 Forventninger, kvalitet og pasientsikkerhet: Det vil være et kontinuerlig press på 
spesialisthelsetjenesten knyttet til befolkningens forventninger til hva sykehusene skal levere, 
samt til å øke kvalitet/ta i bruk ny teknologi og pasientsikkerhet.  

Disse utfordringene og mulige kompenserende mekanismer omtales nærmere under.  

1) Investeringer innen hvert enkelt HF:  

Med dagens regime og strategi blir investeringsmidler i stor grad prioritert inn mot regionale 
prioriteter i form av større byggeprosjekter og IKT-investeringer. Dette leder naturlig nok til en 
situasjon der noen HF vil få et investeringsnivå som i mange år vil ligge under løpende 
kapitalslit, mens andre HF vil ligge langt over.  

For helseforetak som ikke har prosjekter som inngår i de regionale prioriteringene, vil dagens 
regime kjennes svært stramt, i hvert fall inntil en situasjon med driftsoverskudd er etablert. 
Midler holdes tilbake på RHF-nivå til regionale prioriteter, slik at et investeringsnivå på HF-nivå 
tilsvarende løpende kapitalslit kun kan oppnås gjennom driftsoverskudd.  

Figur 38 viser sammenhengen mellom kapitalbehovet og investeringer på lokalt nivå for Helse 
Sør-Øst.  
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Figur 38 
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Helt til venstre er det planlagte investeringsnivået for hele regionen angitt som 100 %. Det brytes 
deretter ned i de tre kategoriene regionale prioriteter når det gjelder store bygg, andre regionale 
investeringer/prioriteter samt midler til investeringer på helseforetaknivå. De to søylene til høyre 
viser henholdsvis det investeringsnivået som er nødvendig for å opprettholde kapitalbasen i HF 
uten store byggeprosjekter og investeringsnivået som ville vært nødvendig for å utvikle 
kapitalbasen i samme takt som privat sektor i Norge (virksomheter notert på Oslo Børs).  

Ser vi på tilgjengelige midler til investeringer på helseforetaksnivå mot det som vil oppleves å 
være kapitalbehovet lokalt, er det et gap på ~50 %. Det vil i tillegg være risiko for manglende 
overskudd som ytterligere kan føre til saldering av de lokale investeringene. Med en slik 
situasjon er det ikke unaturlig at det vil oppleves at det genereres et etterslep på 
vedlikeholdsinvesteringer og MTU-investeringer lokalt. 

For helseforetak som har store byggeprosjekter vil situasjonen være motsatt: investeringsnivået 
vil ligge svært mye høyere enn hva dagens avskrivningsnivå og en opprettholdelse av 
kapitalbasen skulle tilsi. 

Vi ser tre mulige kompenserende mekanismer i forhold til denne situasjonen:  

1 Sterke og transparente systemer og metodikk for prioritering og langsiktig styring av 
investeringsporteføljen på regionalt nivå. Dette er i stor grad den kompenserende 
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mekanismen som brukes i dag. Denne mekanismen krever høy kompetanse, innsikt og 
styringsmulighet på RHF-nivå når det gjelder både reelt kapitalslit, investeringsanalyse, samt 
forvaltning av porteføljen av eiendom og til dels MTU. Det handler i hovedsak om å etablere 
gode beslutningsgrunnlag for investeringer. Det vil bidra til bedre prioriteringer mellom 
kategorier og typer investeringer, og langs tidsaksen for når investeringer blir gjort. 
Utfordringen med denne mekanismen er å etablere gode nok beslutningsgrunnlag og 
prioritere mindre investeringer i tilstrekkelig grad. Det vil være en fare for å prioritere større 
investeringer fordi det er der man sitter med en god forståelse av gevinstene. 

2 En flatere investeringsprofil, færre store prosjekter og større grad av delegering til 
helseforetakene. Dette ville tilsi at de store byggeprosjektene prioriteres ned/gjøres mindre, 
til fordel for oppgradering og vedlikeholdsinvesteringer i eksisterende bygningsmasse. Vi har 
ikke gjort noen særskilt analyse som tilsier at regionenes prioriteter skulle være 
uhensiktsmessige, men det er likevel indikasjoner på at det finnes muligheter for en 
forskyvning av investeringsmidler fra store prosjekter til de mindre (ref. analysen av kostnad 
per kvadratmeter for norske sykehusprosjekter i forhold til i andre skandinaviske land). I 
praksis kan dette bety at man setter fokus på å etablere gode ”0-alternativer” til større 
investeringer. 

3 Opprettholde de store prosjektene/regionale prioritetene, men stille sterkere krav når det 
gjelder økonomisk bærekraft og gevinstrealisering. Helt ny og hensiktsmessig 
sykehusinfrastruktur legger til rette for mer effektiv logistikk og pasientbehandling, og i 
mange tilfeller for fysisk samling av funksjoner og utnyttelse av skalafordeler. Det kan 
argumenteres for at dette bør kunne lede til høyere forventninger når det gjelder økonomisk 
gevinstrealisering. For eksempel kunne man forvente at store bygginvesteringer bør kunne 
være økonomisk bærekraftige, det vil si at den økonomiske nåverdien minst er null gitt en 
realistisk kalkuleringsrente. Dette vil kreve reduserte driftskostnader (enhetskostnader) for 
det aktuelle helseforetaket. 

Sannsynligvis bør alle tre kompenserende mekanismer vurderes.  

IKT-investeringer  

I 2013 er IKT-investeringer planlagt å ligge på nærmere 1.5 milliarder i de regionale 
helseforetakene, noe som tilsvarer en økning på nærmere 120 % i forhold til nivået i 2008.  

Store deler av regionale og nasjonale IKT-investeringer blir organisert og finansiert av de 
regionale helseforetakene. Samtidig er det slik at en del av investeringene er knyttet til 
investeringer i infrastruktur som vil komme hele helsesektoren til gode. En del av investeringene 
vil gi gevinster som vil oppstå utenfor spesialisthelsetjenesten, og en betydelig del av gevinstene 
vil være knyttet til et nasjonalt løft i kvalitet og pasientsikkerhet. IKT-investeringene er som 
nevnt tidligere også en viktig muliggjører av samhandlingsreformen, som er ventet å ha gevinster 
for hele helsesektoren.  
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Samfunnsmessig er det sannsynlig at løftet på IKT vil gi betydelige gevinster. Det kan settes 
spørsmålstegn om det er hensiktsmessig at RHFene i hovedsak skal bære disse 
investeringsutgiftene alene slik de gjør i dag. Eventuelle konsekvenser for bevilgningsnivå er 
imidlertid ikke analysert/vurdert her og må sees i sammenheng med det samlede 
bevilgningsnivået til sektoren, forventninger om produktivitetsutvikling fremover med videre. 

Forventninger, kvalitet og pasientsikkerhet  

Det har i den senere tid blitt tydeligere at det også i Norge finnes et betydelig potensial for bedre 
kvalitet og pasientsikkerhet, dels illustrert gjennom spesifikke hendelser (Bærum sykehus – 
ventelister, Kongsberg sykehus – fødetilbud, Nordlandssykehuset – operasjoner som ikke skulle 
vært gjennomført) og dels gjennom at Norge i internasjonale sammenlikninger ikke kommer ut 
på topp når det gjelder kliniske resultater (Coleman et.al. Cancer survival in Australia, Canada, 
Denmark, Norway, Sweden, and the UK, 1995–2007 (the International Cancer Benchmarking 
Partnership): an analysis of population-based cancer registry data.. Lancet. 2010). 

Nøkkelpersoner i sektoren anser at det største forbedringspotensialet knyttet til kvalitet og 
pasientsikkerhet sannsynligvis ligger i sterkere fokus på internkontroll, transparens rundt kvalitet 
av tjenester, systemer for læring på tvers av sykehus og regioner, samt bedre rolleforståelse og 
kommunikasjon blant helsepersonell. Forbedring på disse områdene vil også redusere lovbrudd 
og alvorlige avvik. Investeringer i kompetanse vil kunne styrke muligheten til forbedring på de 
overnevnte områdene. Mangel på større materielle investeringer er i mindre grad årsak til 
alvorlig svikt i helsetilbudet.  

Videre er det som tidligere nevnt godt dokumentert og faglig anerkjent at større samling av 
akuttfunksjoner og spesialiserte funksjoner enn hva vi har i Norge i dag også gir bedre kvalitet. 
Dette vil kunne kreve investeringer knyttet til tilpasning av bygg og annen infrastruktur, men vil 
også føre til både høyere kvalitet, pasientsikkerhet og mer effektiv ressursbruk dersom sektoren 
evner å gjennomføre de nødvendige strukturendringer.  

Det vil likevel være et kontinuerlig press på spesialisthelsetjenesten i forhold til å gjennomføre 
andre typer investeringer som kan muliggjøre økt kvalitet og/eller bedre pasientsikkerhet. Dette 
kan være dels knyttet til å ta i bruk ny teknologi og dels gjennom en generell oppgradering av 
infrastruktur. Et konkret eksempel er i hvor stor grad PET/CT skal tas i bruk i norske sykehus. 
Teknologien er dyr og vil kreve betydelige investeringer. Samtidig er det en avtagende marginal 
økning i nytte forbundet med utvidelse av indikasjonsområdene. På hvilket tidspunkt vil det være 
andre investeringer som bør prioriteres til fordel for en videre utvidelse av indikasjonsområdet 
for PET/CT? Slike problemstillinger er en av hovedutfordringene i Norsk helsesektor. 

Det er vanskelig å gjøre slike prioriteringer i helsesektoren, spesielt knyttet til kvalitet. 
Transparens rundt den marginale nytten av investeringer er det viktigste virkemiddelet for å sikre 
gode prioriteringer. Nasjonalt råd for kvalitet og prioritering i helsetjenesten har en viktig rolle i 
forhold til slike vurderinger. Samtidig eksisterer det ikke et helhetlig perspektiv på hvor den 
neste kronen brukt på kvalitet vil ha størst nytte. En ”kostnadskurve”, som systematisk og 
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faktabasert fremstiller nytte per krone investert i økt kvalitet i helsesektoren, kunne vært et nyttig 
verktøy i prioriteringsdebatten. 

4.3 INTERNASJONAL SAMMENLIKNING 
Sammenliknet med Sverige, Danmark og Storbritannia skiller det lite i hvordan systemet er satt 
opp i Norge. Figuren under oppsummerer likheter og ulikheter landene imellom når det gjelder 
finansiering og styring av investeringer i spesialisthelsetjenesten.  

Figur 39 

Fullmaktsregime og prioriteringer

Dimensjoner i finansierings- og styringssystem for 
investeringer i spesialisthelsetjenesten

▪ Er det en felles ramme til investeringer 
og driftsmidler?

▪ På hvilket nivå blir majoriteten av 
investeringsbeslutninger tatt?

▪ Eksisterer det økonomiske langtidsplaner med 
planlagte investeringer?

▪ Er det etablerte rutiner systematisk 
innmelding av behov?

Norge Sverige Danmark
Stor-
britannia

Planlegging og prosess

▪ Er det komiteer som prioriterer investeringer 
etter retningslinjer for prioritering?

Region Ländsting SHA1

Kilder til finansiering
▪ Driftsresultat?
▪ Tilskudd til avskrivninger gjennom basisbevilgning?
▪ Statlige lån?
▪ Private lån?
▪ Offentlig-private samarbeid?
▪ Tilleggsbevilgninger/innskudd av ny egenkapital?

Nei
Ja 

Delvis

Region

KILDE: McKinsey analyse

1 Strategic Health Authority

 

 

Forskjellene er ligger i hovedsak rundt i hvor stor grad privat sektor utnyttes som 
finansieringskilde og hvor systematisk prosessene rundt innmelding og prioritering av behov er. 

Både Sverige, Danmark og Storbritannia benytter seg i større eller mindre grad av private kilder 
til finansiering, enten gjennom private lån eller offentlig-private samarbeid. Eksempelvis er 
økningen i investeringer i bygg i Danmark i stor grad finansiert av private lån som staten 
fordeler. I Sverige er nye Karolinska sykehus finansiert gjennom et offentlig-privat samarbeid 
mellom Stockholms läns landsting og Skanska. Det har også vært betydelig innslag av offentlig-
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private samarbeid i Storbritannia, hovedsaklig begrunnet med store budsjettoverskridelser i 
tidligere (rene offentlige) byggeprosjekter. Offentlig-private samarbeid (OPS) er, langt på vei 
feilaktig, primært vært sett på som en diskusjon av finansieringsmodeller.  

En gjennomgang av vellykkede OPS-prosjekter viser dog at andre egenskaper er viktigere: 

■ En OPS-struktur øker fokus på rask gjennomføring og gevinstuttak. Dette er 
eksempelvis tilfellet i situasjoner hvor OPS-operatøren ikke mottar inntekter før 
enheten er fullt operativ. 

■ En OPS-struktur tilrettelegger for optimering av investerings- og vedlikeholdskostnader 
over kapitalgjenstandens levetid. 

En OPS-struktur kan klargjøre risiko- og ansvarsforhold og tilrettelegger for total-leveranser. 
Etableringen av OPS-strukturen er ressurskrevende og analytisk krevende. Med rett struktur kan 
derimot den administrative oppfølgingen lettes. 

I Sverige har staten ansvar for den overordnede helsepolitikken, mens länstingene har ansvar for 
drift av spesialisthelsetjenesten. Finansieringen skjer i stor grad med skatteinntekter fra de ulike 
län/fylker. Hvordan hvert enkelt län avgjør hvordan de prioriterer de samlede midlene. De står 
også ansvarlig for finansiering av større prosjekter. Det kan argumenteres for at det er 
likhetstrekk mellom systemet til RHFene og landstingene i Sverige i forhold til prioritering og 
finansiering av investeringer. 

I Danmark har fem regioner har ansvar for spesialist- og store deler av primærhelsetjenesten. 
Prioriteringer blir gjort innenfor en felles ramme til drift og investeringer. I Danmark har det 
vært en gjennomgang av investeringsbehovet i offentlig sektor og det har blitt lagt planer for et 
løft for helsebygg på til sammen 40 milliarder DKK. 

I Storbritannia er systemet mer sammensatt enn i Skandinavia. Sykehusene er klassifisert som 
enten ”NHS trusts”, ”Foundation Trusts” (”FTs”) eller ”Independent hospitals”. ”FTs” har 
utvidede fullmakter sammenliknet med ”NHS trusts”. For å bli et ”FT” må sykehuset 
tilfredsstille et sett av krav fra myndighetene, deriblant være økonomisk bærekraftig. Knyttet til 
investeringer er det forskjell i hvilke friheter ”NHS trusts” og ”FTs” har. 
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