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Høring - Regional utviklingsplan 2040 for Helse Sør-Øst 
 

Det vises til brev fra Legeforeningen datert 30. mai 2022. 

 

Styret i Norsk overlegeforening (Of) behandlet saken og vedtok følgende uttalelse:  

Of vurderer at Helse Sør-Øst i utkastet gjennomgående gjør gode vurderinger. Det gjøres rede 

for de viktigste elementene i utfordringsbildet i årene som kommer og en rekke av tiltakene 

som tilrådes fremstår som egnede. Planen etterlater et inntrykk av at Helse Sør-Øst har god 

kunnskap om utfordringsbildet i norske sykehus, og det framkommer nyanserte vurderinger på 

områder som variasjon i tjenesten og beredskap. Oppdeling av planen i to deler øker 

lesbarheten. Planen fremstår som gjennomarbeidet og enkelt tilgjengelig for leseren.  

Of vil innledningsvis bemerke at Norge i alle sammenhenger er et velutviklet og rikt samfunn 

med et høyt velstandsnivå. Det er grunn til å anta at landets innbyggere også i årene som 

kommer vil vektlegge gode helsetjenester høyere enn det meste annet. Of vurderer derfor det 

som overveiende sannsynlig at den samlede ressursandelen og ressursinnsatsen til 

helsetjenester vil måtte øke i årene som kommer – dette vil fremtvinges av endringene i 

befolkningssammensetning. Det avgjørende spørsmålet vil være om dette skal skje i 

hovedsakelig offentlig regi – som i dag – eller om det vil skje gjennom økt bruk av private 

helsetilbud. Of vurderer at det er bred enighet i befolkningen om at tilbudet i hovedsak skal 

skje i offentlig regi ved bruk av offentlige helseinstitusjoner. Etter Ofs vurdering vil dette være 

den mest ressurseffektive tilnærmingen. Helse Sør-Øst anfører i planen at «Det legges ikke til 

grunn en vesentlig vekst i inntektsforutsetningene for spesialisthelsetjenesten utover det som 

skyldes inflasjon og vekst i befolkningen». Etter Ofs syn er dette en forutsetning som ikke vil 

være tilstrekkelig til å ivareta behovsveksten økt aldring medfører.  

Etter Ofs syn burde utfordringene som følger av demografiendringer vært langt 

tydeligere fremstilt i planen. Norge er på vei inn en periode med en betydelig økning i 

antallet eldre. Det framgår av tabell 2 i del 2 at demografisk betinget behovsvekst for 

liggedøgn i foretaksgruppen vil være 41 prosent fram til 2040 (økning fra 1 746 318 til      

2 492 274 liggedøgn). I en tjeneste som allerede i dag er tynget av kapasitetsmangel med 

overbelegg og korridorpasienter, vil dette representere en formidabel utfordring som vil 

kreve helt særskilte tiltak hvis dagens nivå på tjenestetilbudet skal videreføres. Å legge til 

grunn at inntektsforutsetningene ikke skal hensynta flere eldre – men kun følge 

befolkningsveksten – vil ikke være tilstrekkelig.   
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Å opprettholde og videreutvikle et godt offentlig helsetilbud vil være en betydelig oppgave for 

den norske stat i en periode med sterkt økende behov. Etablering av tilstrekkelig kapasitet 

innen bygg, utstyr og personell vil være hovedutfordringen i perioden vi står foran. Ingen av 

sykehusområdene i Helse Sør-Øst har i dag tilstrekkelig kapasitet til å håndtere det økte 

behovet i den kommende perioden. Etter Ofs syn bør det legges planer for opprusting og 

styrking av kapasitet gjennom investeringer i bygg og utstyr samt oppskalering av 

utdanningskapasiteten i hele regionen. Det er ikke sannsynlig at dette vil la seg gjøre uten en 

styrking av budsjettene som muliggjør økte investeringer.  

 

Gitt utfordringsbildet fremstår de opplistede tiltakene ikke tilstrekkelige. Økt grad av 

digitalisering kan tjene som eksempel. Erfaringen er at en rekke digitale løsninger ikke bidrar 

til mer effektiv behandling eller til lavere personellbehov. Sykehuset Østfold trekkes gjerne 

fram som det sykehuset i regionen som har kommet lengst i digitaliseringen. Likevel utmerker 

ikke dette sykehuset seg på noen måte som særlig effektivt målt ved vanlige produktivitetsmål. 

Ofs medlemmer refererer blandede erfaringer med nye digitale verktøy. I en del 

sammenhenger medfører nye IKT-systemer økt tidsbruk og derved mindre effektiv 

ressursbruk. Et annet eksempel kan være hjemmesykehus og oppsøkende behandlingsteam. 

Dette er tiltak som i mange sammenhenger kan være å foretrekke av pasienthensyn, men som 

regelmessig fører til økt tidsbruk og økt personellbehov.  

 

Of vurderer at de viktigste tiltakene for å håndtere behovsveksten vil være tiltak som er rettet 

inn mot økt produktivitet – tiltak som bidrar til at hver enkelt ansatt kan utføre flere 

behandlinger (i planen beskrevet under fanen «ta tiden tilbake»). Etter Ofs syn bør dette være 

en ramme for utforming av de fleste tiltak. De viktigste elementene i tilretteleggingen for økt 

produktivitet vil være tilstrekkelig areal, herunder spesialrom, egnet utforming av byggene, 

tilstrekkelig tilgang til utstyr, tilpassede og gjennomprøvde IKT-verktøy samt en 

hensiktsmessig fordeling av oppgavene mellom de ulike yrkesgruppene. Etter Ofs erfaring 

ligger det et betydelig potensial for økt produktivitet (fra dagens nivå) gitt at egnede tiltak 

iverksettes. Studier på tvers av landegrensene gir også støtte for en slik vurdering.1 Driften i 

dag er i mange norske sykehus hemmet av mangel på areal, spesialiserte rom og utstyr, 

uegnede IKT-verktøy og en uhensiktsmessig fordeling av arbeidsoppgavene.  

 

Ofs erfaring er at dette er hensyn som ikke i tilstrekkelig grad vektlegges ved innretning av nye 

bygg. Nye sykehus utformes i dag arealknappe og med for lav grad av fleksibilitet. Følgen er 

trange bygg som ikke legger til rette for effektive arbeidsprosesser og en hensiktsmessig 

fordeling av arbeidet. At byggene regelmessig blir for små og lite fleksible har sammenheng 

med investeringsregimet og kostnadsbildet. (Men også at nye bygg i hovedsak bygges med 

enerom. Etter det Of kjenner til koster det 50 prosent mer per seng ved oppføring av enerom 

sammenlignet med flersengsrom. Som kjent er også pleiefaktorene høyere ved bruk av 

enerom).  

 

I planen fremkommer det at Helse Sør-Øst planlegger med et betydelig økt investeringsnivå de 

kommende årene. I figur 7 i del 2 fremstilles det at årlig investeringsnivå skal øke – fra mellom 

et historisk nivå på 2 og 4 milliarder – til mer enn 10 milliarder årlig fra 2022. I kommende 10 

års periode har regionen lagt planer som tilsvarer mer enn 100 milliarder i investeringer. Of er 

bekymret for at disse investeringene i for liten grad vil være rettet mot de tiltakene som Of 

 
1 https://www.frisch.uio.no/publikasjoner/pdf/KittelsenAnthunHuitfeldt2017.pdf 
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anser som mest effektive og egnede. Det legges opp til betydelige investeringer i IKT-

løsninger med begrenset eller usikker effekt. Likeledes legges det opp til betydelige 

investeringer i Oslo universitetssykehus som neppe vil bidra til mer effektive 

behandlingsforløp da det legges opp til en lite hensiktsmessig virksomhetsfordeling og for små 

bygg. Det er ikke innarbeidet tilstrekkelige byggeplaner for å ivareta kapasitetsbehovene i 

sykehusområdene utenfor Oslo. Det er derfor grunn til å tro at driften i den kommende 

perioden i økende grad vil preges av kapasitetsproblemer og svak produktivitetsutvikling.  

 

Kostbare, men lite målrettede tiltak kan bidra til store utfordringer for foretaksgruppen. Of vil 

særlig fremheve at planen i liten grad sannsynliggjør driftsforbedringer som vil kunne forsvare 

de betydelige investeringene regionen har lagt planer for. I planen oppgis det at 

helseforetakene i regionen rapporterer om en årlig produktivitetsvekst på en til tre prosent, og 

at foretaksgruppen samlet har overskudd de siste årene. Det er grunn til å merke seg at 

produktivitetsveksten i regionen de siste årene har ligget betydelig høyere enn i øvrige sykehus 

i landet. Det er videre grunn til å merke seg at produktivitetsveksten har tilkommet etter at det 

regionale helseforetaket har tilbakeholdt en betydelig del av tildelingen gitt fra Stortinget ved 

opprettelse av en regional buffer. Of anser det som lite sannsynlig at dette vil kunne la seg 

videreføre framover. De konkrete tiltakene for produktivitetsvekst fra denne anstrengte 

situasjonen er dårlig utviklet i planen. Det anføres formuleringer som «det må arbeides mer 

med effektiv ressursbruk» og «høyt fokus» på effektivisering og omstilling. Etter Ofs erfaring 

er økonomien i sykehusene i regionen allerede hardt presset som følge av at tilbakeholdte 

vekstmidler, og det er usannsynlig at det er rom for effektiviseringstiltak som kan forsvare 

økningen i kapitalkostnader i det omfang det legges opp til i planen.  

 

Of anser at Helse Sør-Øst burde benyttet regional utviklingsplan i større grad til å fremstille 

det overordnede utfordringsbildet tydeligere, og også beskrive de strukturelle hindringene i 

dagens investeringsregime - som skaper hindre for å iverksette effektive tiltak gjennom 

fornying av bygningsmassen. Forslag til tiltak burde i mindre grad være basert på forhåpninger 

om effekten av ny teknologi eller hjemmesykehus mv., og i større grad basere seg på 

velprøvde løsninger. I planen er det lagt opp til et særdeles høyt investeringsnivå i den 

kommende perioden, men det er ikke sannsynliggjort driftsforbedringer som vil kunne forsvare 

økningen i kapitalkostnader. Dette er en vesentlig svakhet.  

 

Etter Ofs syn burde også Helse Sør-Øst ta utgangspunkt i at befolkningen neppe vil innfinne 

seg med et forringet helsetilbud til tross for en aldrende befolkning. Regionen burde framstille 

hvilke behov tjenesten vil stå overfor i møtet med flere eldre og hvilke investeringsbehov dette 

vil medføre. Planen skal inngå som underlag for regjeringens arbeid med nasjonalt planverk. 

Det er da viktig at de samlede utfordringene en tydelig og sannferdig framstilling.  

 

Avslutningsvis vil Of bemerke at utviklingen av helsetilbudet avhenger av gode fag- og 

forskningsmiljø. I planen er fagmiljø og fagutvikling i liten grad vektlagt. Ved neste korsvei 

bør regionen vurdere om aktuelle strategiske grep for å styrke vektlegging av fag, fagutvikling 

og pasientsikkerhet bør tas inn i planen. Videre anser Of at utfordringene som har kommet 

frem i psykisk spesialisthelsetjeneste med økt behov, kombinert med rekrutteringsvansker og 

spesialister som søker seg vekk fra tjenesten, burde vært gitt plass i planen.  
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