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Høring – Innspill til Sykehusutvalget 

 

Det vises til e-post fra Legeforeningen datert 15. mars 2022 med invitasjon til å sende skriftlig 

innspill til Sykehusutvalget. 

 

Styret i Norsk overlegeforening behandlet saken og vedtok følgende uttalelse:  

 

Overlegeforeningen (Of) har følgende innspill i saken.  

 

Of deler oppfatningen av at økonomifokuset dominerer i sykehusene i dag, og at dette bidrar til 

fortrenging av øvrige hensyn, herunder pasientbehandling basert på god faglighet og omsorg, 

utvikling av gode og stabile arbeidsmiljø og god samhandling med kommuner og fastleger. Of 

anser at de viktigste årsakene til denne utviklingen er at ledelsen i sykehusene har mindre reell 

makt enn tidligere, og at avstanden mellom ledelse og ansatte har økt. Kombinasjonen av 

svekket ledelse og svekket kontakt mellom ledelse og ansatte medfører at ledelsen i mindre 

grad enn tidligere vektlegger de hensyn som dominerer i virksomhetens utførende ledd. 

Ledelse og ansatte deler i mindre grad enn tidligere verdisyn og ser derfor ulikt på 

virksomheten.  

 

Of anser at de mest effektive tiltakene vil være å styrke den lokale sykehusledelsens 

innflytelse og redusere antall ledernivå i virksomhetene. Dette innebærer at en rekke av 

sykehusene som i dag er samlet i helseforetak må fristilles, altså en reversering av de mange 

sammenslåinger som har blitt gjennomført etter foretaksreformen ble innført. Reell stedlig 

ledelse på virksomhetsnivå bør være malen i organiseringen. For helseregionene utenom sør-

øst bør en oppdeling av foretakssammenslutningene til selvstendige sykehus kunne 

gjennomføres uten at lederspennet blir uhåndterlig for det regionale leddet. I Helse Sør-Øst vil 

en oppsplitting kunne medføre et stort lederspenn, og det bør derfor vurderes å dele det 

regionale helseforetaket opp i mindre enheter, trolig tre.  

 

Of anser videre at følgende tiltak kan bidra til bedre balanse i styring og ledelse av sykehusene 

og de regionale helseforetakene. 

• Etablering av underutvalg for fag og pasientsikkerhet i de aktuelle styrene. Utvalgene 

bør utarbeide rapporter som beskriver kvalitative og kvantitative forhold som er egnet 

til å opplyse styrene om arbeidsmiljø, fagutvikling og pasientsikkerhet. Utvalgene bør 
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også beskrive samhandling og samarbeid med øvrige sykehus og 

kommunehelsetjenesten. Innspill fra fagrevisjoner (se neste punkt) bør tillegges 

vesentlig vekt.  

• Etablering av uavhengig fagrevisjon av virksomheten i norske sykehus. Fagrevisjon ble 

vedtatt ved behandling av Stortingsmelding 11, 2015-2016, men har ikke blitt innført i 

tråd med vedtaket Stortinget fattet.1 Det er viktig at fagrevisjon etableres som en 

selvstendig og uavhengig ordning. Utvalgsmedlemmene bør ikke ha sentrale posisjoner 

i ledelseslinjen og bør ikke utnevnes av de regionale helseforetakene. Utnevnelse kan 

med fordel være forankret i Stortingets helse- og omsorgskomite.  

• Vurdere berettigelsen av styrer på Rhf-nivå. De regionale helseforetakene bør i 

hovedsak begrense styringen til fordeling av bevilgninger og oppgaver mellom de 

underliggende enhetene. Dette er klassiske forvaltningsoppgaver, og det er vanskelig å 

se at det foreligger grunnlag for en betydelig fristilling – som foretaksorganisering på 

dette nivået representerer. Hvis styrene på regionalt nivå fjernes vil de regionale 

helseforetakene bli å betrakte som regionale departementsavdelinger. 

Inntektsfordelingen mellom regionene bør videreføres i uendret form.  

• Vurdere særskilte kriterier for utvelgelse av eieroppnevnte styremedlemmer i 

helseforetakene. I dag er en stor andel av styremedlemmene rekruttert fra virksomheter 

som ligger fjernt fra helsefeltet. Dette svekker styrenes mulighet til å bidra i styringen 

av sykehusene da de mangler faktisk kompetanse på et saksfelt som er særdeles 

komplekst, og hvor målsetningene er sammensatte.  

• Vurdere om bestemmelsen om felles arbeidsgiverrepresentant og vedtekten om at dette 

skal være Spekter er egnet. Bestemmelsene setter Spekter i en monopolsituasjon. Dette 

kan bidra til at arbeidsgiverrepresentanten opptrer egenrådig og ikke er opptatt av å få 

til gode løsninger i sektoren.  

• Etablere ordninger for evaluering av HR-linjen i sykehusene. En rekke av våre 

medlemmer rapporterer at HR-enhetene er lite opptatt av å legge til rette for god 

rekruttering og bibehold av ansatte.  Mange opplever at HR-enhetene svekker 

arbeidsmiljøet i sykehusene.  

• Etablere demokratiske mekanismer for utnevning av brukerutvalg og 

brukerrepresentanter i styrene. I dag kontrolleres utpeking av representantene i 

realiteten av foretakene. Dette skaper en uheldig binding og kan bidra til at kritiske 

innspill tones ned.  

• Fristille tilsynsmekanismene. I dag er Helsetilsynet underlagt HOD. Dette medfører at 

HOD er øverste ledd både for de regionale helseforetakene og tilsynsorganet. 

Organiseringen svekker Helsetilsynets uavhengighet.  

 

Etter Of sitt syn svekkes dagens organisering ved at kontrollmekanismene utenom 

økonomifeltet er svake (med unntak av Riksrevisjonen). Ordningen med bedriftsintern revisjon 

(konsernrevisjon) fungerer dårlig. Dette organet er for tett knyttet opp mot ledelsen i de 

regionale helseforetakene og fungerer ikke etter hensikten. De eksterne tilsynsmekanismene er 

også svekket da de er underlagt HOD, og den tette koplingen mellom Helsedirektoratet og 

HOD bidrar til en sterk maktsentralisering uten «checks and balances».  

 

Svake tilsynsmekanismer og maktkonsolidering i HOD og i de regionale helseforetakene 
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bidrar, sammen med styrer på regionalt nivå, til at Stortinget i mange saker holdes på 

armlengdes avstand fra den reelle politikkutformingen. Intensjonen da helseforetaksreformen 

ble etablert var at det utførende ledd skulle holdes på armlengdes avstand fra politisk 

inngripen, ikke at politikkutformingen i HOD og de regionale helseforetakene skulle holdes på 

armlengdes avstand fra Stortinget. Dagens organisering og maktdeling bidrar til svekket 

politisk forankring i en sektor som av natur er et helt sentralt politikkområde i et demokrati. Å 

fjerne styrene på regionalt nivå vil kunne bidra til å ansvarliggjøre HOD og 

Helseministeren for avgjørelser som er av politisk karakter, og vil bidra til å rendyrke 

oppgavene som regionene skal utføre. Ytterligere styrking av den demokratiske 

forankringen kan skje ved i større grad å innrette Nasjonal helse og sykehusplan som en 

forpliktende plan – på samme måten som nasjonal transportplan.  

 

Of vil eller benytte anledningen til å peke på at sykehussektoren ved inngangen til reformen 

var underfinansiert da åpningsbalansen ble satt for lavt, jfr Den Norske Revisorforening sitt 

innspill. Senere justering av åpningsbalansen bidro til at foretakene fikk inndekning for det 

reelle kapitalslitet, og sykehusene klarte å oppnå balanse. Vi er nå på vei inn i en periode med 

sterk økning i behovene som følge av innbyggervekst og flere eldre. Dette betyr at sykehusene 

må øke kapitalbeholdningen (bygg og utstyr). Disse investeringene må gjøres i forkant av 

oppgaveveksten, og sykehusene må også styrke kapasiteten. Dagens finansieringssystem tar 

ikke hensyn til dette forholdet. Sykehusene er altså på vei inn i en lignende situasjon som i de 

første årene etter reformen, da åpningsbalansen var satt for lavt. Dette problemet forsterkes ved 

at sykehusene ikke fullfinansieres for den beregnede veksten; de gis kun inndekning for 80% 

av forventet kost som følger behovsveksten. I realiteten gis de da ikke inndekning for det 

økede kapitalbehovet som befolkningsendringene medfører.  

 

I en rekke sykehus har en endt opp med å utsette eller kutte på investeringer. Dette medfører at 

kapitalkostnadene faller, men fører på sikt til forfall av bygg og utstyr. Når sykehusene til sist 

tvinges til å gjøre nyinvesteringer av større deler av bygningsmassen skaper dette store 

problemer. Sykehusene har ikke råd til å bygge stort nok, og ender med bygg som er for små 

for formålet og ineffektive. Likevel blir økningen i kapitalkostnader for høy til at de klarer å 

oppnå balanse og betale tilbake lån tilstrekkelig raskt til at de kan komme i posisjon til å 

reinvestere når nødvendig. Dette forholdet har gjort seg gjeldene både ved Ahus og Sø, og 

sannsynligvis nye SUS.  

 

Helse Sør-Øst har etablert en særegen ordning hvor oppspart kapital (nedskrivninger og 

overskudd i sykehusene) holdes tilbake på regionalt nivå, og kun kan tas i bruk av det enkelte 

sykehus etter vedtak i Helse Sør-Øst. Det enkelte foretak kan da gis tilgang til andre sykehus 

sine oppsparte midler. Ordningen medfører at større investeringsprosjekt kan la seg realisere – 

gitt godkjenning i Helse Sør-Øst – uten at tilstrekkelig egenkapital er opptjent i det enkelte 

helseforetaket. Ordningen har vesentlige svakheter i det de enkelte helseforetakene ikke kan 

Fdisponere opptjente midler uten aksept, og særlig fordi større investeringsprosjekt i 

enkeltforetak kan skje ved bruk av andre foretaks oppsparte midler. Det er da en betydelig 

risiko for at helseforetakene som har «lånt ut» penger til andre ikke vil få tilgang til nødvendig 

egenkapital når dette behovet melder seg. Dette forholdet er særlig aktuelt i forbindelse med 

utviklingsprosjektet i Oslo universitetssykehus, som har planlagt for mere enn 70 milliarder i 

investeringer de nærmeste årene. Sykehuset må trekke vesentlig på egenkapitalen som er 

oppspart til investeringer i andre helseforetak i regionen. Of anser denne ordningen som 

uegnet, og mener at det regionale helseforetaket ikke bør ha adgang til å etablere slike 

ordninger.  

 



Etter Ofs syn bør hele ordningen med finansiering av større investeringsprosjekt i 

sykehusene gjennomgås. Det bør ytes bevilgninger som gjør sykehusene i stand til å 

håndtere behovet for større investeringer (som følger av behovsveksten) med påfølgende 

kapitalslit. I tillegg bør en vurdere om det er rimelig fullt ut å anvende regnskapslovens 

krav til avskrivning mv. I realiteten er det ikke betydelig effektivisering ved drift i nye bygg. 

En ordning hvor deler at investeringsbehovet kan dekkes som bevilgning og deler dekkes ved 

låneopptak (med påfølgende avskrivningskrav for denne delen) fremstår som bedre tilpasset 

sykehussektoren. Of anser det som rimelig at den delen av finansieringen som ytes som 

bevilgning beregnes over streken i statsbudsjettet, og at lånet regnes under streken. 

Dagens ordning med at låneopptak beregnes over streken savner begrunnelse.  

 

Of anser at medvirkningen i helseforetakene er ivaretatt godt formelt sett. I realiteten er 

imidlertid medvirkningen svak i mange enheter. Of anser at det viktigste tiltaket for å 

styrke medvirkning og involvering vil være bemyndigelse av lokal ledelse og oppdeling i 

mindre enheter med færre ledernivå, jfr de innledende betraktningene.  For de felleseide 

helseforetakene bør det fattes særskilte bestemmelser som sikrer at ansattes 

representanter i sykehus og regionale helseforetak sikres reell medvirkning. 

Bestemmelsene om medvirkning i helseforetaksloven er ikke tilpasset den konsernstrukturen 

som har blitt etablert de senere årene. Dette forholdet bør rettes opp.  

 

Medbestemmelse og medvirkning i enheter som er sammenslått i helseforetak er også svak i 

enkelte helseforetak, jfr Sørlandet. I andre helseforetak fungerer dette bedre, jfr Helse Bergen 

med Voss sykehus. Etter Ofs syn bør det iverksettes tiltak for å kartlegge og styrke 

samarbeidet i de enhetene som er sammenslått i større helseforetak. En aktuell mekanisme 

kan være at samarbeid mellom sykehusene kartlegges i de årlige medarbeiderundersøkelsene.  

 

Medarbeiderundersøkelsene bør innrettes i samarbeid med ansatte og resultatene bør brukes 

strategisk, også på overordnede nivå.  I dag er disse utformet av de regionale helseforetakene, 

og mulighetene for å påvirke innretningen er sterkt begrenset. Dette medfører at vanskelig 

forhold ikke avdekkes. I tillegg framstilles det kun analyser på aggregert nivå, og ulike 

resultater på tvers av enheter og faggrupper framstilles i liten grad. Dette gjelder også for 

pasientsikkerhetsundersøkelsen hvor Helse Vest har etablert en egenutviklet analysemetode 

som i liten grad fanger opp indikatoren «pasientsikkerhetsklima» godt. Etter Ofs syn bør data 

fra medarbeiderundersøkelsen ikke tildekkes, men brukes for å forbedre de enhetene 

som ikke presterer godt. Det innebærer at det må fremstilles analyser for ulike 

faggrupper og det bør gis framstillinger av resultatene fra minst ned på klinikknivå. 

 

Psykisk helse har blitt nedprioritert de siste årene, til tross for en samstemt politisk ambisjon 

om å prioritere denne delen av virksomheten. Utvalget bør vurdere om det er 

hensiktsmessig med samfinansiering av somatikk og psykisk helse når de politiske 

målsetningene ikke lar seg realisere innenfor dagens modell. Særfinansiering av psykisk 

helse vil trolig i større grad muliggjøre reell prioritering av denne delen av virksomheten.  

 

 

 

Med vennlig hilsen 

Norsk overlegeforening 

 

Geir Arne Sunde (sign.) 

leder 


