Landsstyret

Deres ref.:

Sak 7

Vår ref.: 12/4941

Dato: 30.4.2014

Helsepolitisk debatt – En fremtidsrettet helsetjeneste

Planene for årets helsepolitiske debatt er å være framoverskuende og sette søkelyset på den nye
regjeringens planer for en fremtidsrettet helsetjeneste, og opposisjonens synspunkter på
utviklingen. Den borgerlige regjeringen har oppsummert sin helsepolitiske visjon slik: Vi skal
bygge pasientens helsetjeneste. Og helseministeren har varslet at det skal merkes at landet har
fått ny regjering. Visjonene våre er klare. Planene konkrete. Vi er i gang med en nasjonal helseog sykehusplan for fremtidens spesialisthelsetjeneste, og vi følger opp med å utvikle en moderne
og bærekraftig primærhelsetjeneste.1
For å konkretisere visjonene har regjeringen varslet at de vil komme med tre viktige stortingsmeldinger i 2015; 1. En nasjonal helse- og sykehusplan, 2. En stortingsmelding om framtidens
primærhelsetjeneste og 3. En forebyggingsmelding.
Dessverre har helseministeren måtte melde avbud til den helsepolitiske debatt da han er på møte
i Verdens helseorganisasjon i Genève. Vi har fått en meget god erstatter i statssekretær Anne
Grethe Erlandsen. Mer konkretisert tema og innledere for den helsepolitiske debatten blir
følgelig:
En fremtidsrettet helsetjeneste
Hvilke tanker og planer har vi for en fremtidsrettet og bærekraftig helsetjeneste med god
tilgjengelighet, klar ansvars- og oppgavefordeling innen og mellom nivåene, god kvalitet
og pasientsikkerhet og godt arbeidsmiljø
Innledere:
Anne Grethe Erlandsen (H), statssekretær Helse- og omsorgsdepartementet (20 min)
Kjersti Toppe (Sp), første nesteleder Stortingets helse- og omsorgs komite (10 min)
Torgeir Micaelsen (A), andre nesteleder Stortingets helse- og omsorgs komite (10 min)
Hege Gjessing, president Legeforeningen (10 min)
Det er vedlagt tre grunnlagsmaterialer for debatten:
1. Legeforeningens statusrapport om Nasjonal sykehusplan. Et utkast lå til grunn for fjorårets
helsepolitiske debatt, rapporten er siden vesentlig omarbeidet og sendt på ny høring. Rapporten
er nå vedtatt av sentralstyret og korrekturutgaven som er sendt trykkeriet er vedlagt.
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2. Legeforeningens, Allmennlege-foreningens og Norsk forening for allmennmedisins rapport
april 2014 Utviklingsplan for fastlegeordningen 2015-2020 og
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1.

Punktprogram

Kap. 1 Pasientenes sykehus
•
•
•
•

Pasientenes behov, likeverdige helsetjenester og robuste fagmiljøer må være utgangspunktet
for en nasjonal sykehusplan.
Sykehusene skal legge til rette for gode medisinskfaglige og helhetlige pasientforløp på tvers
av behandlingsnivåer og geografi.
Pasientenes perspektiv og erfaringer er viktige og må tas hensyn til for å forbedre
helsetjenesten.
Det må være tydelig for befolkningen hvilke tilbud som gis på ulike typer sykehus.

Kap. 2 Utviklingstrekk og nye behov
•
•
•
•

Sykehusene må endres i takt med den medisinske utviklingen, nye arbeidsformer, utvikling av
de kommunale helsetjenestene og befolkningsveksten.
Norske sykehus har høy beleggsprosent, til dels for høy. Dette medfører mange avlyste
behandlinger, for korte liggetider og høyt arbeidspress. Kapasiteten må derfor økes.
Sentralisering og desentralisering av helsetilbud må være godt faglig forankret og ikke drives
av politiske og økonomiske hensyn.
Ny sykehusstruktur må avklare sykehusenes rolle, ansvar og plass i behandlingskjeden.
Helhetlige pasientforløp er målet.

Kap. 3 Gode og robuste fagmiljøer
•
•

Robuste fagmiljøer er avgjørende for kvalitet og pasientsikkerhet.
Alle offentlige sykehus må ha robuste fagmiljøer med kapasitet til å utdanne leger i
spesialisering.
• Sykehusene må organiseres for å ivareta både breddekompetanse og spisskompetanse.
• Faste stillinger bidrar til stabile fagmiljøer og høy kvalitet på fagutvikling og behandling.
• Avtalespesialistordningen er en ressurs som kan brukes mer. En god fordeling av flere
avtalespesialister vil bidra til effektiv ressursutnyttelse og helhetlige pasientforløp.
Kap. 4 Størrelse på sykehus
•
•
•
•
•

Faglig forsvarlighet, nødvendig beredskap og trygghet for befolkningen må veie tyngst i en ny
sykehusstruktur.
Nasjonal sykehusplan må definere hvilke tilbud som skal gis på ulike typer sykehus.
For at befolkningen i hele landet skal være sikret et godt sykehustilbud, må sykehusstrukturen
være tilpasset lokale forhold. Størrelsen på sykehus må avveies mellom forsvarlig reisetid,
robuste fagmiljøer, bredde i tilbudet og bærekraftig økonomisk drift.
Sykehus med akuttfunksjoner må som et minimum ha beredskap innen indremedisin, kirurgi
og anestesiologi med tilgang til støttetjenester som radiologi og laboratoriefag.
Lokalsykehus er grunnmuren i spesialisthelsetjenestens behandling av pasienter med de
vanligste sykdommene.

Kap. 5 Ledelse og kompetanse i sykehus
•
•
•
•

Stedlig ledelse er nødvendig for å bygge og opprettholde robuste fagmiljøer, godt arbeidsmiljø
og kvalitet i pasientbehandlingen.
Det viktigste ledergrepet nå er å gi økt beslutningsmyndighet og handlingsrom til det
ledernivået som er nærmest pasienten.
Flere leger må inn i lederposisjoner, for ledere med klinisk kompetanse gir bedre
behandlingskvalitet.
Kompetanse innen sykehusbygging, drift og vedlikehold må samles i en nasjonal enhet.
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Kap. 6 Finansiering av sykehusene må styrkes
•
•
•
•

Norge må bruke mer penger på helsetjenester for å gi befolkningen et godt helsetjenestetilbud.
Sammenliknet med andre europeiske land ligger Norge midt på treet i bevilgninger til
helsesektoren.
Finansieringen må gi sykehusene mest mulig forutsigbarhet i planleggingen.
Innsatsstyrt finansiering må gjøres mer treffsikkert og ikke brukes på avdelingsnivå.
Den regionale inntektsfordelingen må justeres.

Kap. 7 Behov for en investeringspakke
•
•
•

Det må bli bedre samsvar mellom sykehusenes pålagte oppgaver og tilgjengelige ressurser til
vedlikehold og investeringer.
Mange norske sykehus sliter med utdatert utstyr og nedslitte bygninger. Det haster med en
oppgradering. Etterslepet er for stort til at sykehusene klarer å ta investeringene gjennom
overskudd på drift, uten at det går ut over pasienttilbudet.
Det er behov for en investeringspakke til sykehusbygg og medisinskteknisk utstyr.

Kap. 8 Bedre rolleavklaring og større åpenhet
Nasjonal sykehusplan må:
•
•
•
•
•
•

bidra til at overordnede prinsipielle spørsmål flyttes tilbake og vedtas av Stortinget.
sikre at sykehusene får økt myndighet og handlingsrom.
gi et tydeligere og slanket RHF-nivå og utrede deling av Helse Sør-Øst.
sikre forutsigbarhet for sykehusene, kommunene og befolkningen.
utarbeides i samarbeid og åpenhet med pasientorganisasjonene og fagmiljøene.
gi en sykehusstruktur som er basert på god kvalitet, helsefaglige beslutninger og kontinuerlig
forbedring.
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1. Pasientenes sykehus
Regjeringen Solberg skrev i regjeringserklæringen at den vil fremme en nasjonal helse- og
sykehusplan for Stortinget, som blant annet skal inneholde en definisjon av innholdet i ulike typer
sykehus, struktur i spesialisthelsetjenesten, behovskartlegging, utstyrsbehov og investeringsplaner [1].
I sin første sykehustale [2] utdypet helse- og omsorgsminister Bent Høie behovet for en nasjonal
helse- og sykehusplan og sa: «Stortinget, som jo bevilger pengene til behandling, forskning, utdanning
og bygninger, har ikke oversikt over hva det fremtidige behovet er og hvilke investeringer som er
planlagt.» Både i sykehustalen [2] og i møte med pasient- og brukerorganisasjonene (12.12.2013) la
Høie vekt på at brukernes og pasientenes behov skal være styrende for utvikling av helsetjenestene.
Regjeringen Solberg har offentliggjort at nasjonal helse- og sykehusplan skal fremlegges for Stortinget
i løpet av 2015 [2].
For Legeforeningen er det overordnede målet at sykehusene skal legge til rette for medisinskfaglig
gode og helhetlige pasientforløp på tvers av behandlingsnivåer og geografi. Pasientens behov er
utgangspunktet for all diagnostikk, behandling og oppfølging, og dette må prege oppbygging, praksis
og ledelse av spesialisthelsetjenesten. Legeforeningen jobber for at spesialisthelsetjenestens innhold
skal bli bedre sett fra pasientens ståsted. Reell medvirkning fra pasientene og pårørende må være
grunnleggende for organiseringen av spesialisthelsetjenesten.
Den nye pasientrollen
Rettighetstenkningen har fått en sentral plass i helsetjenesten. Pasientrettigheter som rett til nødvendig
helsehjelp og rett til fritt sykehusvalg har kommet til, og samtidig har vi fått bedre informerte
pasienter. Pasientene har utviklet seg fra å være passive mottakere av helsetjenester til å bli langt mer
aktivt medvirkende [3]. Aktive og godt orienterte pasienter medvirker i planlegging og oppfølging av
egen helsehjelp, og er bedre i stand til å mobilisere egne ressurser. Pasientene stiller oftere krav om
tilgang til nye og bedre behandlingsformer og medisiner. Dette har hatt stor innvirkning på
organiseringen og driften av spesialisthelsetjenesten.
Legeforeningen ønsker en modernisering av pasientrollen velkommen, og at man gjør tilgjengelig
informasjon og tjenester for befolkningen [4]. Det gjør at de som er i stand til det, kan ta økt ansvar for
egen helse. Moderniseringen bør også innebære en økt bevisstgjøring av personvern hos den enkelte. I
dette arbeidet må man ikke glemme de pasientene som ikke evner eller ønsker å ta en aktiv rolle. Blant
annet er mange geriatriske pasienter for syke eller svekket til å ta en aktiv rolle i egen behandling og
oppfølging.
Pasient- og brukererfaringer er viktige
Pasientenes perspektiv er viktig for å utvikle helsetjenesten i en god retning. I en behandlingssituasjon
har helsetjenesten oppmerksomheten rettet mot å gi den mest effektive og trygge behandling for
pasientens tilstand. Men pasientens perspektiv kan strekke seg ut over den umiddelbare behandlingen
og være opptatt av hvordan han eller hun skal leve med langtidseffektene av behandlingen. For
eksempel kan pasienten foretrekke en mindre effektiv behandlingsmetode hvis langtidseffektene er
mindre. Pasientens perspektiv på hele sin livssituasjon kan føre til andre valg enn de helsetjenesten ser
som de mest opplagte fra et rent medisinsk standpunkt. Pasientenes perspektiv kan derfor bidra til å
stake ut retningen for medisinsk metode- og teknologiutvikling.
Pasienterfaringer er en av flere nasjonale kvalitetsindikatorer for spesialisthelsetjenesten. Sykehusene
undersøker systematisk pasientenes erfaringer med behandling og opphold. Resultatene brukes til å
vurdere kvalitet, å forbedre prosesser og til styring. Gjennom oppfølging av pasientenes
tilbakemeldinger blir sykehusene i bedre stand til å gjennomføre forbedringer innen de områdene som
betyr mest for pasientene [5].
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PassOpp-undersøkelsen3 for 2012 viser at innlagte pasienter på norske sykehus generelt hadde gode
erfaringer, men på flere områder finnes det betydelig forbedringspotensial [5]. Spesielt må
forberedelse av pasienten til tiden etter utskriving og samhandling mellom sykehuset og kommunale
helsetjenester bli bedre [5]. I tillegg må ventetiden før oppholdet ved sykehuset bli kortere [5].
Pasientene rapporterte best erfaringer med indikatorene pasientsikkerhet, pårørende, pleiepersonalet og
legene [5], og viser at pasientene er opptatt av den medisinske kvaliteten på behandlingen og pleien de
får ved sykehusene. Selv om pasienterfaringer er viktig, er det viktigere at den enkelte pasient får en
forsvarlig medisinsk behandling. For å sikre god kvalitet, medisinskfaglig utvikling ved sykehusene og
gode pasient- og brukererfaringer i framtiden, mener Legeforeningen at det er behov for en helhetlig
og systematisk gjennomgang av funksjons- og sykehusstrukturen i Norge.

Fire historiske faser for sykehusene
Perioden fra midten av 1800-tallet til midten av 1900-tallet var karakterisert av en rekke
grunnleggende oppdagelser og oppfinnelser som revolusjonerte helsetjenestens muligheter til å
forebygge, diagnostisere og behandle sykdom [6]. Oppdagelsen av eteren som effektiv anestesimiddel
i 1842 og penicillin i 1928 var noen av nyvinningene som fikk stor innvirkning på kurativ behandling
ved sykehusene [6]. I Norge var perioden også preget av en sterk utbygging og kostnadsvekst innen
sykehussektoren [7].
Fra eter til ultralyd (1840-1975)
Den sykehusstrukturen som trådde fram mellom 1840 og 1975, var et resultat av tidens
behandlingsformer, sykdomspanorama, bosettingsmønster, næringsvirksomhet og infrastruktur [7,8].
Men denne utbyggingen av helsetjenestene manglet styring av både helheten i helsetilbudet og den
geografiske fordelingen [7,9,10]. Dagens sykehus- og funksjonsstruktur er fortsatt preget av
utbyggingen i denne perioden, og de store utredningene og reformene i helsesektoren siden 1975 har
vært rettet mot å få til en bedre helhet i helsetilbudet [8,11]
Regionaliseringen av Sykehus-Norge (1975-1987)
Historisk har det vært bred enighet i Norge om at vi skal benytte hele landet og opprettholde
bosetningsmønsteret i distriktene [12-14]. Samtidig er det en intensjon om å tilby likeverdige
medisinske tilbud til befolkningen, uavhengig av bosted [15]. Stortingsmelding nr. 9 (1974-75)
Sykehusutbygging m v i et regionalisert helsevesen tok utgangspunkt i den variable og skjevfordelte
sykehusstrukturen, og delte landet opp i helseregioner. Sykehusene i hver region skulle ha en
hensiktsmessig arbeidsdeling slik at de tilsammen utgjorde en helhet [9]. Sykehusene ble dermed
strukturert i tre nivåer etter funksjoner og innhold [7,9]: lokalsykehus, sentralsykehus og
regionsykehus (se Boks 1).
Noen av målene med stortingsmeldingen var å bygge ut primærhelsetjenesten, dempe veksten i
sykehustjenesten og skape en bedre geografisk fordeling av helsetjenestene [9,11]. I 1987 var
oppbyggingen av primærhelsetjenesten kommet godt i gang og kostnadsveksten i sykehusene var
redusert [16]. På dette tidspunktet ville man ikke endre organisering og finansiering av sykehusene [8].
Boks 1. Regionaliseringen av spesialisthelsetjenesten
Grunnlaget for det regionale helsesamarbeidet ble lagt gjennom Stortingsmelding nr. 9 (1974–75)
Sykehusutbygging m v i et regionalisert helsevesen. Landet ble delt opp i helseregioner, og alle
sykehusene i hver region skulle ha en hensiktsmessig arbeidsdeling, slik at de til sammen utgjorde en
helhet [17]. Fylkeskommunene i hver region måtte samarbeide om tilbud som det ikke var faglig eller

3

Pasientene ble bedt om å svare på et spørreskjema som inneholdt en rekke spørsmål om erfaringer med
sykehuset. Spørsmålene ble gruppert sammen i ti indikatorer som beskriver pasientenes erfaringer med
sykehusoppholdet: informasjon, pleiepersonalet, legene, organisering, pårørende, standard, utskriving,
samhandling, ventetid og pasientsikkerhet.
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økonomisk grunnlag for å etablere i den enkelte fylkeskommune [18]. Sykehusene ble dermed
strukturert i tre nivåer etter funksjoner og innhold [7]:





Lokalsykehusene dekket behovet for de vanlige tjenestene innen spesialitetene indremedisin
og kirurgi (ofte inkludert fødselshjelp) for befolkningen i et avgrenset geografisk område.
Lokalsykehusene hadde støttefunksjoner som røntgen-, laboratorie- og anestesitjenester.
Sentralsykehusene hadde flere spesialiteter i tillegg til lokalsykehusfunksjonene. Fra 1970 og
fram til sykehusreformen i 2002 var sentralsykehus en vanlig betegnelse på det største
sykehuset i et fylke. Sentralsykehuset hadde vanligvis over 200 sengeplasser, og mange ulike
spesialavdelinger samt et mangfold av poliklinikker og laboratorier.
Regionsykehusene tok vare på høyspesialiserte funksjoner og tjenester, men hadde også lokalog sentralsykehusfunksjoner. De dekket flere fylkers behov.

I tillegg ble landsfunksjonene dekket gjennom en arbeidsfordeling mellom Rikshospitalet,
Radiumhospitalet og regionsykehusene.
Effektivisering av sykehusene (1987-2002)
I perioden fra NOU 1987:25 Sykehustjenester i Norge. Organisering og finansiering til NOU 1996:5
Hvem skal eie sykehusene? observerte man en økning i sykehusenes effektivitet uten en tilsvarende
økning i utgiftene. «Utgiftsøkningen i somatiske sykehus i perioden 1980 til 1995 var årlig ca.1,2 pst.,
korrigert for prisstigning. Utgiftsøkningen i perioden etter 1995 har vært ca. 4,8 pst. årlig» (Ot.prp. nr.
66). I St. meld. nr. 50 (1993-1994; Helsemeldingen) ble det derfor ikke lagt opp til vesentlige
endringer i organisering og finansiering av spesialisthelsetjenesten [8,19].
NOU 1996:5 utredet eierskapet til sykehusene, og så behovet for en sterkere regional samordning.
Utvalget ble derimot ikke enig om eierstruktur og finansieringsordning for sykehusene [11]. I St.meld.
nr. 24 (1996-97) Tilgjengelighet og faglighet gikk man inn for å opprettholde fylkeskommunen som
sykehuseier, men det ble lagt større styrings- og koordineringsansvar til det regionale nivå.
Den statlige finansieringen av sykehus forlot i perioden rammefinansiering, og fra 1. juli 1997 ble
innsatsstyrt finansiering (ISF) innført. Sykehusene fikk deretter refundert deler av utgiftene til
behandling av pasienter basert på systemet med diagnoserelaterte grupper (DRG), og det ga et insentiv
til økt aktivitet.
I NOU 1999:15 Hvor nært skal det være? ga utvalget en samlet vurdering av bruk av
tilknytningsformer for offentlige sykehus, og et flertall i utvalget foreslo innført en ny kommunal
tilknytningsform: fylkeskommunalt og kommunalt selskap [20]. Selskapene skulle være selvstendige
rettslige og økonomiske enheter, og Ot.prp. nr. 25 (1999-2000) satte fram et forslag til ny lov om
fylkeskommunale sykehusselskaper [21].
Helseforetaksreformen (2002-)
Ved inngangen av det nye århundret hadde man altså et system hvor fylkeskommunene som eiere
bestemte og styrte, mens hele finansieringsansvaret for sykehusene lå hos staten gjennom
rammetilskudd til fylkeskommunene [22]. Det gjaldt også finansieringsansvaret når fylkeskommunene
skulle bygge nye sykehus [22].
Med helseforetaksreformen i 2002 ble de fylkeskommunale sykehusene omorganisert som
helseforetak (HF), og staten overtok eierskapet [22]. Det ble også etablert fem regionale helseforetak4
(RHF) som skulle forvalte statens eierskap av de underliggende helseforetakene. Antallet helseforetak
har gradvis blitt redusert fra 43 i 2002 til 21 i 2013, og to regionale helseforetak (Helse Sør og Helse
Øst) ble vedtatt slått sammen i 20075. Perioden siden 2002 kan ses på som en konsolideringsfase for
foretaksmodellen.
4

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

5

Helse Øst RHF og Helse Sør RHF slått sammen til Helse Sør-Øst RHF, som ledd i hovedstadsprosessen.

10

Sykehus for fremtiden – innspill til nasjonal sykehusplan
Erfaringene og evalueringene av helseforetaksreformen har vist en rekke uheldige effekter [23]:





Foretaksreformen har vært topptung. Det er i hovedsak toppledelsen som har sluttet seg til
reformens målsetninger og grunntanker, og det er toppledelsen som oppfatter reformen som
vellykket.
Ledere på avdelings-, seksjons- og enhetsnivå rapporterer om for mange måleparametere og
rapporteringer som er både for omfattende og for tidkrevende.
Mange ledere på lavere nivå har opplevd en vanskelig økonomisk situasjon, lite handlingsrom
og sterkt press ovenfra. Lederne på lavere nivå har nok av ansvar, men har begrenset
myndighet og muligheter til å påvirke beslutninger av betydning.
Det er uklarheter i hvilken rolle de regionale helseforetakene skal ha i den samlede
helsepolitiske styringen. Uklarhetene skaper utfordringer i forhold til utøvelsen og innholdet i
det politiske ansvaret, og utfordringer for styring og drift i de underliggende helseforetakene.

Fase fem – nasjonal sykehusplan
Sykehusene har gjennomgått store forandringer gjennom de fire foregående fasene, men mange
utfordringer gjenstår og nye har kommet til. Til tross for omfattende endringer i demografi,
bosettingsmønster, sykdomspanoramaet og behandlingsmetoder, har det skjedd små endringer i
sykehusstrukturen sammenliknet med situasjonen i 1975 [7]. Noen utfordringer:
 Dagens sykehusstruktur er ikke hensiktsmessig for å løse de pålagte oppgavene.
 Nivåinndelingen av sykehus har blitt borte etter foretaksreformen.
o

Utydelig for pasientene hvilket tilbud de kan forvente ved de ulike sykehusene.

 For mange sykehus har akuttfunksjoner.
o

Kapasiteten i de elektive tilbudene blir da for lav.

o

Lang ventetid fører til at flere må behandles akutt.

 Det er for lite arbeids- og funksjonsdeling mellom sykehus.
o

Ressursene blir spredt for bredt og tynt i små sykehus, og da er lider ofte kvaliteten.

 Noen sykehus har blitt fratatt funksjoner og tømt for innhold uten at det ligger en helhetlig

plan bak utviklingen.
 Sterkere medisinsk spesialisering og større etterspørsel etter helsetjenester.
 Det er for mange fagmiljøer som er små og sårbare.
 Fylkes- og regiongrensene har vært til hinder for gode pasientforløp og effektiv utnyttelse av

helseressursene.
 Finansieringssystemet har ikke klart å sørge for kontinuerlig vedlikehold og tilstrekkelig

nyinvesteringer i bygg og medisinskteknisk utstyr.
På grunnlag av de utfordringene som fortsatt finnes i spesialisthelsetjenesten, er Legeforeningen
positiv til at det nå utarbeides en nasjonal helse- og sykehusplan.
Behov for en ny sykehusstruktur?
Sykehusstrukturen ble til i en periode (1850-1975) da udekkede medisinske behov og gunstige
etableringsvilkår satte fart i sykehusbyggingen, men uten en helhetlig plan [8-10]. Resultatet er blitt en
variert struktur, med mange lokalsykehus i noen områder og få i andre [8,9]. Først med sykehusloven i

11

Sykehus for fremtiden – innspill til nasjonal sykehusplan
1969 og St.meld. nr. 9 (1974-75) ble det nasjonale planer for sykehusutbyggingen6 som tok
utgangspunkt i analyser av medisinske og behov lokalt og regionalt [8,9].
Formålet med nasjonal sykehusplan må være å se hele Sykehus-Norge under ett, og å fastsette en ny
struktur for sykehusfunksjoner. Det innebærer å vurdere om endringer i infrastruktur, som bedre veier,
nye tunneler og broer, telekommunikasjon og telemedisin, gir nye muligheter for lokalisering av
sykehusfunksjoner. Men alle forslag til endringer i sykehustilbudet følges av risiko- og
sårbarhetsanalyser.
Nivåinndelingen av sykehusfunksjoner, «lokalsykehusfunksjoner», «sentral-» eller
«områdesykehusfunksjoner» og «regionsykehusfunksjoner» bør bli tydeligere. Funksjonstilbudet må
også vurderes på tvers av foretaks-, fylkes- og regionsgrenser. Mye taler for at dagens foretaks- og
regionsgrenser bør tilpasses endringer i infrastruktur, og historiske grenser mykes opp der de hindrer
naturlige pasientstrømmer.
Minstestandard for sykehusfunksjoner
Det må bli tydelig for befolkningen hvilke funksjoner som skal tilbys ved de ulike typene sykehus og
medisinske sentre. Nivåinndelingen av de ulike sykehusfunksjonene må bli bedre synlig for
pasientene. Også skillet mellom sykehus med akuttfunksjon og sykehus som bare håndterer planlagt
(elektiv) behandling må bli tydeligere. Noen mindre sykehus må få muligheten til å spesialisere seg på
elektiv behandling.
Det må stilles tydelige minstekrav til funksjoner ved de ulike typene sykehus. Da kan både pasient og
innleggende lege være trygg på at pasienten kommer til riktig nivå i spesialisthelsetjenesten. For
eksempel må sykehus med akuttfunksjon ha vaktberedskap innen indremedisin, generell kirurgi og
anestesiologi [24], i tillegg til radiologiske og klinisk-kjemiske tjenester [24].
Behov for investeringer
Sykehusenes bygningsmasse er i dag i betydelig grad preget av manglende vedlikehold og forfall. En
betydelig andel av den medisinsktekniske utstyrsparken trenger umiddelbar fornyelse. Dette
etterslepet, dvs. oppgraderingsbehovet, har oppstått gjennom flere tiår uten tilstrekkelig satsing på
vedlikehold og investeringer. Legeforeningen har fått utført en analyse av investeringsbehovet i
spesialisthelsetjenesten for de neste ti årene [25]. Rapporten viser at helseforetakene har et samlet
investeringsbehov på mellom 62 og 84 milliarder kroner. De regionale helseforetakene har planlagte
investeringer på mellom 48 og 54 milliarder kroner for bygg i samme periode (fig 21 i [25]).
Langtidsplanene for investeringer bygger derimot på en forventning om ytterligere forbedring av
årsresultatene.
Rapporten viser et spenn i investeringsbehovet for medisinskteknisk utstyr fra 16 til 27 milliarder
kroner over ti år (fig 36 i [25]). Helseforetakenes langtidsplaner inneholder investeringer i
medisinskteknisk utstyr beregnet til 14-16 milliarder kroner, men forutsetter ytterligere forbedring av
årsresultatene. Investeringer i IKT kommer i tillegg til dette.
Nasjonal helse- og sykehusplan må derfor inneholde en investeringspakke til sykehusbygg og
medisinskteknisk utstyr som dekker gapet mellom det dokumenterte investeringsbehovet og
helseforetakenes planlagte investeringer [25-28]. Investeringspakken må inneholde friske midler over
en tiårsperiode.

Avgrensninger
Spesialisthelsetjenesten er en stor sektor med mange oppgaver og ansatte. Denne statusrapporten
omhandler ikke alle sider ved spesialisthelsetjenesten, ikke en gang alle sider ved sykehusene. Viktige
temaer som ikke behandles i denne rapporten, er sykehusstrukturen for psykiatrien, forskning ved
sykehusene og grenseflaten mellom sykehusene og legevaktene.
6

En landsplan for sykehusutbygging ble først foreslått i 1934 av medisinaldirektøren, og gjentatt i 1946
(St.meld. 9 (1974-75)).
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Boks 2. Psykisk helse og rus er et satsingsområde for Legeforeningen

I en statusrapport om en nasjonal sykehusplan vil mange vil savne en omtale av psykiatriske sykehus
og distriktspsykiatriske sentre (DPS). Hovedgrunnen for denne avgrensningen er at omfanget av
rapporten hadde blitt for stort, men også fordi den psykiatriske spesialisthelsetjenesten de siste 15-20
årene har gjennomgått en stor strukturell reform [29,30]. Opptrappingsplanen for psykisk helse [30]
har ledet til utbygging av en desentralisert psykiatrisk spesialisthelsetjeneste gjennom etablering av
distriktspsykiatriske sentre, som er på linje med lokalsykehusene i somatikken [31,32]. DPS-ene skal
ha et hovedansvar for tilbudet innen psykisk helsevern for voksne, og tilby desentraliserte,
tilgjengelige og sammenhengende tjenester av høy faglig kvalitet som er tilpasset befolkningens behov
for tjenester [32].
Samtidig er det en gjensidig avhengighet mellom somatikk og psykiatri som ikke blir tilstrekkelig
belyst i denne rapporten. Blant annet er det behov for psykiatrisk kompetanse ved de somatiske
akuttmottakene. Samtidig har psykiatri og rus- og avhengighetsmedisin behov for radiologisk og
medisinsk-kjemisk støtte. Ved behandling av mennesker med psykiske lidelser må en se
sykdomsbildet i en helhet hvor også somatiske lidelser vil inngå, og motsatt ved behandling av
somatiske lidelser. Det er ønskelig å styrke samhandlingen og koordineringen mellom aktørene innen
psykisk helse, rus og somatikk [33].
Legeforeningen har satt i gang et prosjekt for å operasjonalisere utviklingsområdet psykisk helse og
rus. Formålet med prosjektet er å bidra til at psykisk helse og rus får et politisk løft. Området har vært
for lite synlig på den politiske agendaen og dermed vært taper i kampen om politiske ressurser, men
regjeringen Solberg har signalisert at området skal løftes. Legeforeningen ønsker å bidra til utvikling
av god politikk på nasjonalt nivå.

13

Sykehus for fremtiden – innspill til nasjonal sykehusplan

2. Utviklingstrekk og nye behov
Utviklingstrekk i medisinfaget og i samfunnet driver fram endringer i sykehusene. Kunnskapen om
hvordan sykdom oppstår, utvikler seg og behandles øker. Samfunnet stiller nye og større krav til
tilbudene fra spesialisthelsetjenesten når det gjelder avansert diagnostikk, utredning og behandling.
Samtidig er samfunnets infrastruktur og befolkningen i endring.

Medisinfaget i utvikling
Nye metoder muliggjør behandling av sykdommer som tidligere ikke lot seg behandle, og at pasienter
kan bli friske fra sykdommer som tidligere var kroniske [34]. Nye metoder er mer skånsomme enn
tidligere, og stadig sykere og eldre pasienter tåler derfor behandlingen. Det har ledet til en økning i
behandlingen av eldre pasienter, og krever geriatrisk kompetanse ved alle sykehus. Nye
behandlingstilbud medfører at spesialisthelsetjenesten må ivareta sin del av behandlingsansvaret for
eldre og kronikere, mens andre sykdommer som tidligere krevde sykehusbehandling kan nå håndteres
i primærhelsetjenesten [34].
Nye teknikker kan også viske ut skillelinjene mellom fagfelt. Et eksempel er hjertelidelser som
tidligere krevde operasjon. I økende grad kan disse pasientene behandles med kateterbaserte
prosedyrer av radiologer eller kardiologer [35,36]. Et annet eksempel er intraoperativ monitorering
(IOM) eller cerebral funksjonsovervåkning hos kritisk syke. Denne utviklingen gjør det i større grad
nødvendig å organisere den kliniske virksomheten rundt tverrfaglige team.
Endrede arbeidsformer
Nye medisinske og teknologiske metoder har endret arbeidsformene ved sykehusene. Mange av
inngrepene som tidligere ble gjort med åpen kirurgi, blir nå gjort med minimal invasiv kirurgi. Mens
bare 20-30 % av alle elektive kirurgiske inngrep i Norge ble gjort dagkirurgisk tidlig på 1990-tallet,
hadde andelen økt til hele 60 % i 2010 [37]. Flere tilstander som tidligere ble behandlet med kirurgi,
behandles nå medikamentelt. Ulike former for anestesi har også endret seg betraktelig [37].
Overgangen fra innleggelse til dagbehandling er også en ønsket utvikling. Overgangen reflekterer en
bevisst satsing på dagbehandling fordi det er effektivt og kostnadsbesparende. Denne prosessen har
kommet langt i Norge, og både sengefaktoren7 og gjennomsnittlig liggetid er godt under
gjennomsnittet for OECD-området. Sengefaktoren for Norge var i 2011 nede i 3,32 mot 4,96 for
OECD (Figur 1), og gjennomsnittlig liggetid i Norge var 6,8 dager mot 8,0 dager for OECD (Figur
2)[39]. Samtidig var beleggsprosenten8 i 2011 hele 93,1 % (Figur 3), noe som var nest høyest i OECDområdet. Beleggsprosenten i Norge er langt høyere enn anbefalingen på 85 % fra Statens helsetilsyn
[40,41]. Gjennomsnittet for OECD var 78,2 % i 2011 (Figur 3) [39].

7

Sengefaktoren defineres som antall effektive senger per 1 000 innbyggere korrigert for pasientflyt mellom regioner og
foretak og befolkningssammensetning. Dette målet brukes for å fremstille geografiske variasjoner i sengekapasitet 38.
Helsedirektoratet (2012) Samdata: Spesialisthelsetjenesten 2011, 39. OECD (2013) Health at a Glance 2013: OECD
Publishing..
8

Statens helsetilsyn har i et rundskriv anbefalt at gjennomsnittlig beleggsprosent ikke bør overstige 85 % for avdelinger med
øyeblikkelige hjelp, og 90-95 % for avdelinger med hovedsakelig planlagt (elektiv) virksomhet 40. Statens helsetilsyn (2000)
Rundskriv IK-21/2000. Overbelegg og korridorpasienter ved landets sykehus. Oslo, 41. Statens helsetilsyn (2001)
Sengekapasitet og kapasitetsutnyttelse ved somatiske sykehus i Norge. Er det sammenheng mellom sengekapasitet og
korridorpasienter? Oslo..
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Figur 1. Sengefaktor for OECD-landene i 2000 og 2011 [39]. Utvalgte referanseland utenfor OECD er
også inkludert.
2000

Days

2011

25

20
17,9
16,4

15
12,6
11,4
10,310,2
9,8

10

5

9,3 9,3 9,2 8,9
8,8 8,6

8,1 8 7,954545455
8
7,8 7,7 7,7 7,7 7,4
7,3 7,3

6,8 6,6
6,3 6,1 6,1 5,9 5,9
5,8 5,8 5,6 5,5
4,5 4,3
3,9 3,9

0

Figur 2. Gjennomsnittlig liggetid i 2000 og 2011 ved sykehus i OECD-området [39]. Data viser til
behandlingssenger («curative beds»).
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Figur 3. Beleggsprosent for 2000 og 2011 i OECD-landene [39]. Norge hadde i 2011 den nest høyeste
beleggsprosenten i OECD-området med 93,1. Enkelte norske sykehus har derfor hatt enda høyere
beleggsprosent enn landsgjennomsnittet. Statens helsetilsyn har på grunnlag av internasjonale standarder
anbefalt en beleggsprosent på 85.

Økt bruk av dagbehandling gjør at senger ikke lenger er den viktigste målestokken for
sykehusaktivitet. Sengefaktoren ved norske sykehus har gått fra 7,27 i 1980, til 3,32 i 2011 (OECD
StatExtracts). Dette er relativt lavt i OECD-området (Figur 1). Samtidig er aktiviteten økt [42].
Reduksjonen i sengefaktor har kommet som en følge av at liggetiden er redusert og at innleggelse er
erstattet med mer poliklinikk og dagbehandling (Figur 5 og Figur 6). Sykehusene har også blitt bedre
til å planlegge pasientforløpene. «Fast track»-kirurgi er et eksempel på det.
Eldre og andre sårbare pasientgrupper har behov for vurdering, oppfølging og liggetid av lengre
varighet enn normalbefolkningen. Det har vært en kraftig nedgang i gjennomsnittlig liggetid mellom
2010 og 2013, og en tilsvarende økning av utskrivningsklare pasienter som mottas av kommunene
samme dag [43,44]. Det er viktig å følge med denne utviklingen og hindre at sårbare grupper ikke blir
kasteballer mellom spesialisthelsetjenesten og kommunehelsetjenesten.

Figur 4. Andel reinnleggelser for øyeblikkelig hjelp innen 30 dager etter utskrivingsklar status per 2.
tertial 2010-2013. Kilde: [44]
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Figur 5. Utvikling i antall utførte polikliniske konsultasjoner i perioden 1990 til 2012. Polikliniske
konsultasjoner omfatter undersøkelse/behandling og/eller veiledning utført i/eller av sykehus. Ved
polikliniske konsultasjoner skal det normalt være lege til stede. Kilde: SSB [45] og Volven [46].
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Figur 6. Utvikling i antall utførte dagbehandlinger i perioden 1990 til 2012. Dagbehandling omfatter
behandling av pasient enten poliklinisk eller ved dagopphold. Behandlingen er mer omfattende enn vanlig
poliklinisk kontakt og forutsetter tilgang til seng, men ikke overnatting. Kilde: SSB [45] og Volven [46].

Kapasitetsbildet
De siste to 25 årene har imidlertid beleggsprosenten9 i norske sykehus steget fra ca. 85 % [41] til 93,1
% [39]. Det er viktig å understreke at dette er gjennomsnittstall for hele landet, og at det er stor
variasjon mellom sykehus og mellom avdelinger. Enkelte indremedisinske avdelinger kan i perioder
ha en beleggsprosent på opp mot 120 % [41]. Queuing Theory [47-49] indikerer 85 % som et måltall
for beleggsprosenten ved sykehus, men moderne sykehussystemer kan operere med høy effektivitet
opp mot 90 % [47]. Mindre sykehus kan også ha pasientgrupper og en fleksibilitet som tillater høyere
beleggsprosent [47]. I forbindelse med utarbeidelse av rapporten Premissavklaringer for
9

Beleggsprosent: Utnyttelsesgrad i prosent av døgn- eller dagplasser. Formel: (Sum av oppholdsdøgn eller
dager i perioden x 100)/(Døgnplasser x kalenderdøgn i perioden). Kilde: Volven.
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Hovedstadsområdet skrev styringsgruppens medlemmer Kirsten Brubakk og Terje Keyn at en økning
av planlagt beleggsprosenten fra 85 % til 90 % ville redusere antall tilgjengelige senger og redusere
den nødvendige kapasitetsreserven i hovedstadsområdet ytterligere [50]. De pekte på at utfordringer
med korridorpasienter i stor grad er et uttrykk for manglende reservekapasitet.
Beleggsprosent nær eller over kapasitetsgrensen er forbundet med f.eks. større risiko for
sykehusinfeksjoner [51,52] og har negativ innvirkning på helsepersonellet [53,54]. Undersøkelser har
også vist at sykehus med høyere beleggsprosent oftere utsatte planlagte operasjoner [41] og at det tok
lengre tid fra pasient ble overført fra intensivenhet til avdeling [41]. Helsetilsynet anbefalte i rundskriv
IK-21/2000 at et gjennomsnittlig belegg på 85 % på årsbasis legges til grunn av drift ved avdelinger
som har en høy andel øyeblikkelig hjelp-innleggelser [40,41]. Grundige kapasitetsvurderinger må
tillegges større vekt ved planleggingen av sykehusstrukturen fremover.

Figur 7. Eksempler på planlagte beleggsprosenter for sykehus i Norge [50].

Befolkning og bosetningsmønster i endring
Det norske bosetningsmønsteret er i endring. Framskrivningen viser at folketallet vil øke betydelig de
neste 50 årene [55]. I 2012 passerte antallet innbyggere i Norge 5 millioner [56], og SSBs
framskrivning (mellomalternativet) av befolkningsutviklingen indikerer at innbyggertallet vil nå 6
millioner i 2029 [55]. Mesteparten av den forventede befolkningsveksten vil komme i noen få
vekstområder, blant annet forventes det sterk befolkningsvekst i Rogaland, Akershus og Oslo [55].

Figur 8. Folkemengde framskrevet til 2100 under ulike forutsetninger. Befolkningsveksten blir særlig høy
i de første framskrivningsårene. Ifølge hovedalternativet (MMMM) øker befolkningsveksten fra 65 600 i
2011 til 67 500 i 2016. Deretter avtar den til 42 000 innbyggere i 2030. HHMH er alternativet med høyest
befolkningsvekst, og legger til grunn høy fruktbarhet, høy levealder, middels innenlandsk flytting og høy
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innvandring. LLML er alternativet med lavest befolkningsvekst og gir en befolkningstopp på 5,7 millioner
i 2040. Kilde: [55].

Det er en stor utfordring å bygge opp en sykehusstruktur som kan møte den sterke befolkningsveksten
i Norge. Utfordringen er størst i de store tettstedene. Omlag 90 % av landets befolkningsvekst i 2011
kom i tettstedene10,11, og denne utviklingen er forventet å fortsette [57].
I Nasjonal helse- og omsorgsplan (2011-2015) [15] regner regjeringen med at antall personer over 80
år kan øke fra 190 000 i 2000 til nesten 320 000 i 2030 [15]. Økt levealder vil være koblet til bedre
helse hos de eldre (Figur 9), men antall kronisk syke med flere diagnoser vil også trolig øke som følge
av økt levealder [58]. Eldre bruker helsetjenesten mer enn yngre [17,42], og endringen i
alderssammensetningen av befolkningen kan få følger for fordelingen av helseressursene.

Figur 9. Egenvurdert helse (god eller meget god) i ulike aldersgrupper i 1985 og 2008. Kilde: [58].

Store distanser og redusert framkommelighet
I noen deler av Norge er befolkningstettheten lavere, avstandene mellom sykehusene større og klimaet
barskere enn ellers i landet. Det gjør at noen av utfordringene beskrevet i denne rapporten blir
forsterket av lokale forhold.
På vinterstid har veiene i deler av landet ofte redusert framkommelighet, og de kan være stengt.
Utfordringene varierer fra klimatiske forhold og ekstremvær til rasfare. Det kan gå fra pent vær til
uvær på svært kort tid, og det kan ta tid før veiene er brøytet godt nok etter sterkt snøfall eller til
veiene er ryddet etter ekstremvær. Trafikanter, inkludert ambulanser og legevaktbiler, må alltid
tilpasse farten og kjøre etter de faktiske forholdene på veien.
Med de distansene som er mellom sykehusene i noen områder av Norge, er luftambulansetjenesten
svært viktig. Men klima og vær gjør at luftambulansen ikke alltid er tilgjengelig. I 2011 ble 10 % av
alle henvendelsene til ambulansehelikoptrene i Norge avvist eller avbrutt på grunn av meteorologiske
forhold, mens det samme tallet for 2012 var 8 % [59]. En ny rapport viser en spredning fra 24-48 % på
andelen avviste og avbrutte oppdrag fordelt over de ulike basene for luftambulansen (se tabell 1) [60].
10

En hussamling skal registreres som et tettsted dersom det bor minst 200 personer der, og avstanden mellom
husene skal normalt ikke overstige 50 meter (SSB).
11

Kun 21 av landets 942 tettsteder hadde 20 000 eller flere bosatte per 1. januar 2012. Di sse tettstedene hadde 60
% av tettstedsbefolkningen (SSB).
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En undersøkelse fra Nordlandskommunene Vefsn, Grane og Hattfjelldal publisert i 2009 (dataene ble
samlet inn mellom 1.11.2006 og 31.10.2007), viser at påliteligheten til ambulansehelikoptrene kan
være redusert i perioder av året [61]. Norsk luftambulanse ønsker å styrke tjenestetilbudet med
allværshelikoptre som bl.a. har avisingsutstyr og automatisk innflygingsmulighet, men det er et
dilemma at Norsk luftambulanse ikke har råd til å investere i slike alene.

Tabell 1. Oversikt over antall avviste og avbrutte luftambulanseoppdrag per base i 2011. Avvist oppdrag
vil si at man ikke iverksetter oppdraget. Et avvist oppdrag betyr ikke nødvendigvis at henvendelsen ikke
ble håndtert, men løst uten at luftambulansen rykket ut. Et avbrutt oppdrag er et oppdrag som
iverksettes, men som av ulike årsaker avbrytes før man når pasienten. De vanligste årsakene til ikke
gjennomført oppdrag (avvist og avbrutt) er ”koordinering”, ”samtidighetskonflikt”, ”vær” og ”ikke
behov”. RW: ambulansehelikopter, RH: redningshelikopter. Kilde: [60]

Boks 3. Forskjeller i dødelighet etter traumer og akutt sykdom mellom urbane og rurale strøk

Mortalitet ved traumer og akutt sykdom øker ved økende avstander mellom skadested og sykehus (1012). Det gir forskjeller i dødelighet etter traumer mellom urbane og rurale strøk (11,12). Traumer blant
barn (0-15 år) har signifikant høyere mortalitet i rurale kommuner i Norge sammenliknet med urbane
kommuner (12). To tredeler av alle som døde, døde før de var ankommet sykehuset. Rurale områder
har også flere trafikkulykker. Finnmark er det fylket som kommer dårligst ut med en mortalitetsrate på
15/100 000 barn.
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Figur 10. Dødelighet for barn. Kilde: [60]

Det bør være krav til faglig forsvarlighet, nødvendig beredskap og trygghet for befolkningen som
veier tyngst i fastsetting av strukturen for sykehusfunksjoner.
Akuttsykehus må ha beredskap innen indremedisin, kirurgi, og anestesiologi, med tilgang til
støttetjenester i radiologi og laboratoriefag [24]. Der befolkningsgrunnlaget er for lavt til å forsvare
akuttsykehus, kan det være ønske om å prøve ut andre løsninger for akuttfunksjonene [33]. Men slike
alternative akuttfunksjoner kan gi høyere risiko for dårligere kvalitet enn ved akuttsykehus. Beredskap
innen indremedisin, kirurgi og anestesiologi er avgjørende for at sykehusene i grisgrendte strøk skal
kunne spille en rolle i akuttkjeden, spesielt i Nord-Norge der det kan være mange titall mil mellom
hvert sykehus og ofte dårlig transport- og kommunikasjonsmuligheter.

Ikke-smittsomme sykdommer topper statistikken
En ny struktur for sykehusfunksjoner må ta hensyn til endringer i sykdomspanoramaet. I dag
dominerer sykdomsgruppene hjerte- og karsykdommer, kreft, diabetes type-2, luftveissykdommer,
muskel- og skjelettsykdommer, ulykker og psykiske lidelser [15,58]. For både kroniske og akutte
tilstander skyldes mange av innleggelsene alkohol, rus og andre livsstilsykdommer. Helseskadelig
alkoholkonsum, for eksempel, er den vestlige verdens tredje største årsak til tapte leveår [62].
Utgiftene til behandling, samt den totale sykdomsbyrden i samfunnet, kan reduseres betraktelig om
forebygging settes i system.
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Det satses på å forebygge en økning i miljø- og livsstilsrelaterte sykdommer, men resultatene av denne
satsingen vil ikke være synlig før om mange år. Sykehusstrukturen må derfor møte det
sykdomspanoramaet som vi har i dagens samfunn, og det må prege en nasjonal sykehusplan.
Hjerte- og karsykdommer
Hjerte- og karsykdommer er den hyppigste dødsårsaken i Norge og utgjør omtrent 35 % av alle
dødsfall hvert år [63]. Men utviklingen går i riktig retning. Bedre medisinsk behandling har ført til at
langt flere overlever et akutt hjerteinfarkt, og beregninger fra svenske registre tyder på at 36 % av
reduksjonen i dødelighet siden 1980-årene skyldes bedre behandling [58]. Mange lever med hjerte- og
karsykdom. Cirka 15 % av alle over 15 år og 43 % av de over 75 år oppgir at de har en slik sykdom.
En stor andel av akutt innlagte pasienter lider av hjertesykdom, og behandlingsvalg og tempo kan ha
store konsekvenser for prognosen. Bedring i overlevelse ved hjertesykdom, både akutt og på lang sikt,
er i betydelig grad relatert til en høyspesialisert behandlingskjede: effektiv ambulansetjeneste,
kontinuerlig rytmeovervåkning og tidlig faglig valg av videre behandling. Det kan være akutt
behandling av livstruende hjerterytmeforstyrrelser, valg av og gjennomføring av revaskulariserende
behandling (trombolytisk behandling/blokking/hjerteoperasjon) eller innleggelse av
pacemaker/hjertestarter. Dette er valg som på en faglig, trygg måte bør kunne gjøres ved sykehus med
akuttfunksjoner, selv om endelig behandling finner sted ved et annet mer høyspesialisert sykehus.
Hjerneslag er den hyppigste årsaken til uførhet i vestlige land [64]. Hjerneslag er også den tredje
hyppigste dødsårsaken i samfunnet [63]. Det er forventet en betydelig økning i forekomsten av
hjerneslag som følge av økende andel eldre i befolkningen. Behandlingen av hjerneslag har
gjennomgått en revolusjon de siste tiårene. Akutt revaskulariserende behandling gir mindre sykelighet
på sikt og aktiv forebygging av nye hendelser. Alle sykehus bør derfor ha døgnkontinuerlig
kompetanse på akutt diagnostikk og behandling av hjerneslag, fordi riktig behandling i akuttfasen kan
være helt avgjørende for senere funksjon og livskvalitet.
Kreft
Regjeringen Solberg har foreslått tre tiltak for raskere diagnose og redusert ventetid for kreftpasienter.
Det første tiltaket er oppretting av tverrfaglige diagnosesentre for alvorlig sykdom i alle
helseregionene i løpet av 2014. Det andre tiltaket er pakkeforløp for kreftbehandling. Helsedirektoratet
skal opprette tverrfaglige grupper som skal utarbeide pakkeforløp bygd på de eksisterende
behandlingsretningslinjene. Pakkeforløp innebærer en nasjonal standard for hvor lang tid de ulike
elementene i et behandlingsforløp skal ta, og overgangene mellom de ulike nivåene skal ivaretas i et
tverrfaglig møte. Det tredje tiltaket er bedre samarbeid mellom fastlegene og spesialisthelsetjenesten.
Fastlegen er ofte den som kjenner helsen til pasienten best. Når pasienten og fastlegen mistenker kreft,
skal spesialisthelsetjenesten starte undersøkelsene raskt. Det forutsetter økt kapasitet for MR-,
røntgen- og laboratorieundersøkelser for å diagnostisere pasienten.

Sentralisering og desentralisering
Den medisinskfaglige og teknologiske utviklingen muliggjør desentralisering av noen tjenester, men
fremtvinger samtidig sentralisering av andre. Behandling av tilstander som krever spesialkompetanse,
avansert utstyr eller har lite pasientgrunnlag og store kostnader bør tilbys få steder. Samtidig bør
behandling av de vanligste sykdomstilstandene tilbys mange steder.
Sentraliserte spesialisthelsetjenester
Spesialisthelsetjenesten utreder og behandler pasienter med både vanlige og sjeldne tilstander. Deling
av funksjoner mellom sykehus er derfor nødvendig for en rekke tilstander. Det betyr at behandling av
tilstander som innebærer høyspesialiserte medisinske tjenester, har lite pasientgrunnlag og store
kostnader tilbys ved noen få utvalgte sykehus. Sentraliseringen kan være på regionalt og nasjonalt
nivå.
I Norge er det tre nivåer for de høyspesialiserte medisinske tjenester: landsfunksjoner, flerregionale
funksjoner og nasjonale kompetansesentre. Flerregionale funksjoner er kliniske tilbud som eksisterer
ved maksimalt tre regionsykehus. Det er henvisningsplikt for pasienter med lidelser som defineres inn
under landsfunksjoner og flerregionale funksjoner [65].
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Nasjonale og flerregionale behandlingstjenester (tidligere kalt landsfunksjoner) er knyttet til sjeldne
lidelser som krever ekspertise bare ett sted i landet pga. lite pasientgrunnlag, kostbare investeringer
eller særlig personellkrevende behandlingsopplegg og behov for et samlet miljø for å ivareta et høyt
faglig nivå.
Nasjonale medisinske kompetansesentre skal sikre ivaretakelse, oppbygging og formidling av
kompetanse innen et særskilt fagområde, ved blant annet å følge nasjonal og internasjonal faglig
utvikling og ved etablering av nødvendige nasjonale faglige standarder.
Desentraliserte spesialisthelsetjenester
Tilbud om behandling nærmere hjemmet er noe pasientene ønsker seg, ikke minst de som bruker
spesialisthelsetjenesten hyppig og som har lang vei til sykehus. For mange lidelser er mindre sykehus
et godt behandlingsnivå, med påfølgende ivaretakelse i den kommunale helsetjenesten. Mange
pasienter som i dag ivaretas i spesialisthelsetjenesten kan få den omsorg og behandling de har behov
for utenfor sykehus. Elektive spesialisthelsetjenester kan tilbys gjennom desentraliserte poliklinikker
eller elektive spesialsykehus.
Desentraliserte tjenester sparer fellesskapet for utgifter til transport og tapt arbeidsfortjeneste, og
bidrar til bedret tilgjengelighet og kontinuitet i behandlingen [66]. Sentralisering og desentralisering
av ulike helsetilbud må være godt faglig forankret.
Både i spesialist- og kommunehelsetjenesten finnes sykehusliknende enheter, slik som
distriktsmedisinske sentre og lokalmedisinske sentre. Disse kan ha tilknyttet ambulerende
legespesialister fra helseforetakene. Enkelte store fastlegesentre har også avtalespesialister eller
ambulerende spesialister som arbeider ved legesenteret på deltid [15]. I tillegg vil det fra 2016 være
sengeplasser for øyeblikkelig hjelp-behov på lokalt nivå (kommunene).
Boks 4. Poliklinikker

Poliklinikkene er som regel avdelinger ved sykehus som driver utredning, behandling eller
rehabilitering uten at pasienten overnatter eller deltar i andre aktiviteter enn konsultasjoner.
Poliklinikkene gjennomfører også nødvendige kontroller og oppfølging av pasientene. Poliklinikkene
er vanligvis bemannet med sykehusets legespesialister. Det er også opprettet endel polikliniske enheter
som dekker en enkelt tilstand eller diagnose, for eksempel diabetes, sår, smerte, kreft, demens og så
videre. Det har vært en kraftig vekst i bruken av poliklinisk konsultasjoner (Figur 5), og poliklinikkene
har fått flere nye oppgaver. Blant annet er de involvert i dagbehandling.
Boks 5. Medisinske sentre

Begrepene distriktsmedisinsk senter (DMS) og lokalmedisinsk senter (LMS) brukes tidvis om
hverandre, og nasjonal sykehusplan må definere om ett eller begge begrepene skal brukes, hvilke
faglig innhold de skal ha og hvordan de skal være forankret. For eksempel er Hallingdal sjukestue et
distriktsmedisinsk senter eid av et helseforetak, mens det distriktsmedisinske senteret i Alta er eid av
kommunen. I Alta har DMS viktige spesialistfunksjoner sterkt knyttet til Helse Finnmark HF. Det er
viktig at ansvaret for de ulike tjenestene ved distriktsmedisinske/lokalmedisinske sentre er entydig
forankret og ikke blir en ny 1½-linje i helsetjenesten [31]. Samtidig må det ikke skapes forvirring
mellom LMS/DMS og distriktspsykiatriske sentre (DPS).
Boks 6. Avtalespesialister

Avtalespesialistene er en integrert del av den samlede offentlige spesialisthelsetjenesten, og en viktig
desentralisert ressurs [57]. I 2011 ble omlag 1/3 av de polikliniske konsultasjonene innen somatiske og
voksenpsykiatriske fagområder utført av avtalespesialister [60], men avtalespesialistenes andel av
polikliniske konsultasjoner sank i 2012 [37]. Det skyldes at antallet avtalespesialister er uforandret
selv om befolkningen har økt [37].
De regionale helseforetakene har i liten grad klart å utnytte den ressursen avtalespesialistene er, til
tross for at de har vist seg som en produksjonseffektiv og kostnadseffektiv løsning. Avtalespesialistene
er en desentralisert ressurs i spesialisthelsetjenesten, hvor de aller fleste pasientløp går mellom
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fastlegen og avtalespesialisten. Det bør etableres flere hjemler, og en nasjonal sykehusplan bør legge
til rette for et godt samarbeid mellom helseforetakene og avtalespesialistene.
Helse- og omsorgsdepartementet har foreslått en tidsbegrenset forskrift om forsøksordning med
spesialistutdanning av leger i avtalepraksis. Bakgrunnen for forslaget er at mye av diagnostisering og
behandling innen enkelte spesialiteter er flyttet fra sykehus til avtalespesialister. Legeforeningen er
positiv til forsøksordningen for gjennomføring av deler av spesialistutdanning i avtalepraksis, og
mener at den vil gi en bred klinisk erfaring og derigjennom øke kvaliteten i spesialistutdanningen.

Behandlingskjeder
Behandlingskjeder for ulike sykdommer og tilstander skal lede pasientene gjennom et
behandlingsforløp av høy medisinsk faglighet som er tilpasset pasientenes tilstand eller sykdom. Hvert
enkelt sykehus, og de enkelte avdelingene ved sykehuset, må gis tydelig plass i entydige,
sammenhengende behandlingskjeder [66]. Fordi innleggelsene ved sykehusene har blitt stadig kortere,
er det viktig at rehabilitering, avtalespesialister og kommunale helsetilbud inkluderes i
behandlingskjedene. Rehabiliteringstilbudene og kommunehelsetjenesten må få bedre kapasitet og
kompetanse til å ta seg av pasienter som tidligere lå innlagt på sykehusene.

Figur 11. Eksempel på et mulig pasientforløp ved lungekreft. Kilde [67]

Dagens funksjons- og sykehusstruktur legger ikke godt nok til rette for helhetlige pasientløp gjennom
sammenhengende behandlingskjeder [31,33]. Analyser av pasientforløp viser at dagens strukturer og
systemer i liten grad er rettet inn mot helheten i pasientenes behov [3]. Ansvaret for helhet i
pasientforløpene er delt mellom ulike nivåer i helsetjenesten. De regionale helseforetakene har
ansvaret for spesialiserte helsetjenester til befolkningen mens kommunene har ansvaret for
allmennhelsetjenesten og omsorgstjenesten (sosialtjenesten).
Uklare ansvarsforhold og dårlig samhandling mellom nivåer og enheter kan bryte behandlingskjeder
og kan få alvorlige følger for pasientene. Brudd i tidsaksen gir venting mens brudd i
informasjonsflyten fører til sviktende grunnlag for kliniske beslutninger. Brudd i ressurstilførselen kan
gi mangelfull behandling [3]. Hver overgang mellom behandler eller enhet utgjør en risiko for
pasienten, og informasjon kan gå tapt. De fleste av pasientene som behandles i primærhelsetjenesten
har ikke behov for behandlingslinjer eller samarbeid med spesialisthelsetjenesten. Men for den lille
andelen som trenger det, er det viktig at overgangen er så umerkelig som mulig. Å danne eller
opprettholde entydige og sammenhengende behandlingskjeder for ulike pasientgrupper er derfor
viktig, spesielt i en tid da kommunene skal ta over oppgaver fra spesialisthelsetjenesten.
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3. Gode og robuste fagmiljøer
Fra 1930-årene og fram til 1970-tallet førte den medisinske og teknologiske utviklingen til tredeling av
sykehusene i spesialavdelinger for kirurgi, indremedisin og røntgendiagnostikk [9]. På 1970-tallet var
de indremedisinske og kirurgiske fagområdene blitt så omfattende at begge fagene ble delt opp i en
generell hovedspesialitet med tilhørende grenspesialiteter tilsvarende spesifikke fagområder, som for
eksempel henholdsvis kardiologi og urologi. Etter den formelle oppdelingen i generell hovedspesialitet
og grenspesialiteter fortsatte mange av spesialistene å jobbe kombinert med både generelle
problemstillinger og spesielle problemstillinger knyttet til sin grenspesialitet. Den gang var de fleste
indremedisinske og kirurgiske avdelinger generelle, og ett vaktlag på fire til seks leger kunne sørge for
døgnberedskap [8]. Spesialiseringen har tiltatt, og flere og flere generelle avdelinger er inndelt i
spesialiserte seksjoner eller grenspesifikke avdelinger. For å holde tritt med kunnskapsveksten innen
hvert fagområde, har det utviklet seg et behov for flere leger med forskjellig spisskompetanse samtidig
i vakt, slik at hele fagområdet kan dekkes også i en vaktsituasjon.
I dagens Sykehus-Norge finner vi en lang rekke måter å organisere både akutt og elektiv virksomhet
på. På mange sykehus eksisterer fremdeles generelle indremedisinske og kirurgiske avdelinger, men
spesialistene som jobber der, er som oftest grenspesialister i tillegg til at de er spesialister i generell
indremedisin eller generell kirurgi. Det vanligste er at elektiv virksomhet er fordelt til de respektive
grenspesialistene, mens vaktordningene fremdeles er organisert som vaktlag hvor ulike
grenspesialister inngår i samme generelle vaktordning. I den andre enden av skalaen finner en store
sykehus med nærmest utelukkende seksjonert aktivitet. Her er både ivaretakelse av elektiv virksomhet
og vaktvirksomhet seksjonert og ivaretas av grenspesialister. Ved noen sykehus finnes også flere
vaktordninger innen en enkelt grenspesialitet (f.eks. kardiologi: generell kardiologi og invasiv
kardiologi) og seksjonerte vaktordninger innen andre spesialiteter uten grenspesialiteter (f.eks.
radiologi: generell radiologi og intervensjonsradiologi).
Uavhengig av størrelse på sykehuset må en finne ordninger som ivaretar pasientenes ulike behov for
bred og helhetlig tilnærming og for spisskompetanse og høyspesialisert medisin. Med en desentralisert
sykehusstruktur må det fortsatt være rom for ulike måter å organisere driften på.

Både bredde- og spisskompetanse
Utfordringen for sykehusene er å tilby bred medisinsk kompetanse for store pasientgrupper samtidig
som man klarer å tilby spisskompetanse til de som trenger det. Mindre sykehus kan mangle
spisskompetanse på noen områder. Store sykehus kan oppleve manglende helhetlig ivaretakelse av
pasienten selv om sykehusets samlede spisskompetanse. sett under ett representerer god bredde [34].
For den enkelte legespesialist blir det vanskeligere og vanskeligere å beholde bred og generell
kompetanse samtidig som en utvikler og vedlikeholder spisskompetanse. Det er avgjørende at
sykehusene utvikler langsiktige planer for å bidra til at de ansatte får fornyet og opprettholdt sin
kompetanse. I fremtiden blir utfordringen å finne nye løsninger på hvordan både bredde- og
spisskompetanse kan tilbys pasientene og i hvilken sykehusstruktur en kan tilby dette innenfor.
Hva er spisskompetanse?
Kvalitet i spesialisthelsetjenesten har i stor grad vært vurdert som tilgang på spisskompetanse. Med
spisskompetanse menes den spesialiserte kunnskap, erfaring og ferdigheter som trengs for å ivareta en
pasient med en avgrenset problemstilling, med de prosedyrer for diagnostikk og behandling dette
krever i henhold til beste etablerte praksis. Den raske faglige og teknologiske utviklingen i medisin har
ført til økt spesialisering og «spissing» av den enkelte spesialist. I Sykehus-Norge ivaretas
spisskompetansen både gjennom funksjonsfordelingen mellom sykehusene, i avdelingsorganiseringen
og hos den enkelte legespesialist.
På individnivå skapes spisskompetansen gjennom en kombinasjon av spesialiseringsløp, erfaring og
kontinuerlig kompetansebygging. Den medisinske kunnskap utvikles raskt, og videre- og etterutdanning
av legespesialister er en nødvendig investering. Dette vil sikre pasientene helsetjenester av høy kvalitet.
Spisskompetanse på avdelingsnivå dannes ved en kombinasjon av prioriteringer, rekrutteringsstrategi
og en spesialisering av legekollegiets samlede kompetanse. Moderne spesialisert medisinsk utredning
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og behandling er ofte avhengig av spesialiserte prosedyrer, utstyr og teknologier. Ofte er slikt utstyr
kostbart å anskaffe. Medisinsk spisskompetanse på avdelingsnivå forutsetter at det er tilgjengelig
kompetanse i bruk og vedlikehold av avanserte prosedyrer og kostbart medisinskteknisk utstyr.
Spesialisering på sykehusnivå kan ha forskjellige former. Det kan være funksjonsfordeling mellom
sykehus i en region, elektive sykehus som spesialiserer seg på en eller noen få høyspesialiserte
prosedyrer, eller nasjonale funksjoner for små pasientgrupper.
Hva er breddekompetanse?
Mange pasienter som henvises til sykehus har ikke en entydig og avklart diagnose. Sammensatte og
uavklarte lidelser krever at sykehuset har breddekompetanse til å vurdere hele pasienten. Med
breddekompetanse menes enkelt sagt evnen til å vurdere helhet.
Breddekompetansen har flere funksjoner. I begynnelsen av karrieren legger bred kompetanse
grunnlaget for videre spesialisering. Den enkelte lege, uavhengig av spesialiseringsnivå, vil også
trenge en viss bredde på kompetansen for å utøve sin spissede funksjon godt. Og ikke minst er
breddekompetanse avgjørende for å ivareta uavklarte pasienter med sammensatte sykdomsbilder.
Breddekompetanse i spesialisthelsetjenesten finnes på flere nivåer:




individnivå
avdelingsnivå
sykehusnivå

Breddekompetanse på individnivå handler om den enkelte leges evne og mulighet til å møte pasienter
med uavklart eller sammensatt sykdomsbilde med en helhetlig tilnærming og forståelse. En uavklart
pasient kan ha mange diagnoser. Som oftest vurderer legene flere hypoteser samtidig, med
oppmerksomhet på det som er vanlig og på det som kan være alvorlig eller haster. I denne prosessen er
breddekompetanse avgjørende for å vurdere hele det symptombildet. Det gjelder å finne ut hvilken
kompetanse pasienten trenger for å bli utredet, diagnostisert og behandlet. Kompetansen kan finnes
ved legens egen avdeling, ved eget sykehus eller ved annet sykehus. Breddekompetanse som en
helhetlig tilnærming til den enkelte pasient må tilegnes gjennom spesialiseringsløpet. I tillegg må også
breddekompetanse utvikles og vedlikeholdes på lik linje med spisskompetanse. Det har i altfor stor
grad blitt oppfattet slik at breddekompetansen tilegnes under spesialiseringen og videreføres passivt
gjennom karrieren. Dette er i mindre og mindre grad riktig. Når spesialiseringen har kommet så langt
som den har gjort, vil flere og flere spesialister i all hovedsak bruke tiden innen sin spissede ende av
spesialiteten og dermed tape breddekompetanse.
Et sykehus breddekompetanse handler ikke bare om den enkelte leges kunnskap og ferdigheter, men
vel så mye om hvordan avdelingene er organisert og ledet. Moderne utredning, diagnostikk og
behandling gis i mindre grad av enkeltleger, og i økende grad av team der legespesialistenes (og annet
helsepersonell gruppers) spesialistkompetanse utfyller hverandre og til sammen utgjør
teamets/avdelingens breddekompetanse [66]. En god organisering av spisskompetansen for å dekke
medisinsk breddekompetanse på avdelingsnivå, vil sikre en helhetlig ivaretakelse av pasienten. Både
ved store sykehus og små sykehus skal det finnes god breddekompetanse, men det varierer i hvilken
grad en er i stand til å mobilisere den. Hvorvidt store og små sykehusene har tilstrekkelig
breddekompetanse til å ta seg av uavklarte pasienter med sammensatte lidelser, handler ofte om
organisering av mottak og sammensetningen av utredningsteamene [66].
Innbyrdes avhengighet – behov for styrking av breddekompetansen
Mellom bredde- og spisskompetanse er det et innbyrdes avhengighetsforhold. Det er ikke mulig å
bygge spisskompetanse uten å ha breddekompetanse i bunn, og det er heller ikke mulig å ha
tilstrekkelig breddekompetanse uten å kjenne til de muligheter som ligger i spisskompetanse.
Sykehusstrukturen må legge til rette for å identifisere og sortere de pasientgruppene som har størst
behov for breddekompetanse og de som har størst behov for spisskompetanse [66]. En ny
sykehusstruktur må ikke ensidig fokusere og tilrettelegge for spisskompetanse i spesialisthelsetjenesten.
Det må finnes tilstrekkelig breddekompetanse til utredning og diagnostisering av pasienter med
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uavklarte lidelser. Legeforeningen mener at det må rettes en betydelig oppmerksomhet, innsats og
forskning mot spesialisthelsetjenestens breddekompetanse [66].
Elektiv virksomhet, øyeblikkelig hjelp- og blålysvirksomhet
Den pågående spesialiseringen innen alle fagområder får konsekvenser både for elektiv og
øyeblikkelig hjelp-virksomhet. For pasienter som er henvist til planlagt (elektiv) behandling har
allmennlegen gjort en innledende vurdering og diagnostisering og satt pasienten i kontakt med
spesialisthelsetjenesten dersom det er nødvendig. Selv ved elektive henvisninger vil det noen ganger
være behov for at pasienten møter en breddekompetent sykehusspesialist innledningsvis. Fordelen er
at man i slike tilfeller har tid til å finne frem til rett nivå og rett institusjon.
Når det gjelder øyeblikkelig hjelp-pasienter, er det avgjørende at pasienten møter en lege eller team av
leger som kan vurdere alle symptomer og funn. Om lag 70 % av pasientene som legges inn ved norske
sykehus har en uavklart og ofte sammensatt indremedisinsk lidelse med både kronisk sykdom og akutt
forverring av en eller flere lidelser. Disse trenger breddekompetanse for å beslutte rett behandling. Det
kan være vanskeligere å sikre helhetlig tilnærming på store sykehus med mange grenspesialister enn
på små sykehus hvor færre, men erfarne spesialister daglig bruker sin breddekompetanse. Rett
organisering, vedlikehold og utvikling av kompetanse vil være avgjørende for å sikre god og helhetlig
ivaretagelse av disse pasientene på både de minste og de største sykehusene.
”Blålysmedisinen” står for 2 % av sykehusinnleggelsene med utredning og behandling i akuttmottak.
Disse er ofte definert med tydelige behandlingskjeder som sikrer at pasientene kommer raskt frem til
rett kompetanse. Det kreves mye erfaring for å håndtere noen akuttmedisinske lidelser på best mulig
måte, samtidig som antall tilfeller er få. Når minuttene teller, vil det pga. lange avstander være
nødvendig at disse pasientene håndteres på små sykehus, selv om legene der sjelden ser disse
tilstandene. For å sikre at pasientene likevel får den behandlingen de skal ha, er det avgjørende at
personalet gis opplæring og trening i å håndtere slike akuttmedisinske tilstander. I tillegg må
kompetansen opprettholdes gjennom systematisk etterutdanning. Vedlikehold av kompetanse på
mindre hyppige, men livstruende tilstander kan oppnås gjennom ambulering til andre sykehus, trening
i ferdighetslaboratorier og annen praktisk kursing. Ved systematisk satsing på vedlikehold av denne
kompetansen kan en opprettholde akuttfunksjoner på små sykehus i en desentralisert sykehusstruktur.
Det avgjørende for vedlikehold av kompetanse er at legen kan drive med faget sitt i det daglige. Dette
knytter også sammen elektiv virksomhet og øyeblikkelig hjelp-virksomhet. Hvis elektiv behandling
(som ofte danner grunnlaget for ferdigheter innen øyeblikkelig hjelp) fjernes, vil det kunne få
konsekvenser for akuttfunksjonen ved sykehuset. Ved omlegging og funksjonsfordeling mellom
sykehus må en vurdere om man har organisert sykehusene slik at legene i det daglige får den
kompetanse som er nødvendig for å opprettholde akuttfunksjon.

Robuste fagmiljøer rekrutterer bedre
Nøkkelen til bredde- og spisskompetanse på avdelings- og sykehusnivå er robuste fagmiljøer. Robuste
fagmiljøer evner å utvikle, beholde og overlevere kompetanse [34]. Fagmiljøet må bestå av et visst
antall leger slik at det ikke er sårbart for fravær ved for eksempel kunnskapsoppdatering,
ferieavvikling eller sykdom. Kompetansen skal ikke være avhengig av enkeltpersoner, men være
forankret i fagmiljøet. Robuste fagmiljøer, der gruppen ivaretar breddekompetansen samlet, er en
forutsetning for at spesialitetene i større grad skal kunne rette seg mot avgrensede områder av faget.
Den medisinske og teknologiske utviklingen har gjort at sykehusene ikke lengre kan basere seg på at
enkeltleger håndtere alle diagnostiske og behandlingsutfordringer like godt. Pasienter med
sammensatte problemstillinger trenger derfor oppfølging a flere forskjellige legespesialister med
utfyllende spisskompetanse. Det meste av pasientbehandlingen i sykehus i dag gis av ulike team
organisert i mikrosystemer, med ulike legespesialister og øvrige helsepersonellgrupper.
I dag vet vi for lite om rekrutteringssituasjonen for leger i Norge, men vi mener at brede og robuste
fagmiljøer er attraktive arbeidsplasser og gir både stabilitet og god mulighet for rekruttering.
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Fremtidens arbeidsmarked for leger er et satsingsområde for Legeforeningen, og arbeidet vil gi svar på
en rekke spørsmål om rekruttering til leger som spesialiserer seg (LIS) og til overlegestillinger.
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Figur 12. Prosentandel utenlandske leger ved norske helseforetak. Kilde: Den norske legeforening.
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Figur 13. Andel utenlandske leger i legespesialitetene. Spesialitetene er listet fra venstre til høyre etter
antall godkjente legespesialister fra flest til færrest. Kilde: Den norske legeforening.

Robuste fagmiljøer i distriktene
Fagmiljøene ved de små sykehusene er sårbare, og det må aktivt arbeides med rekruttering, frivillig
ambulering, utveksling, samarbeid og faglig utvikling. Utfordringene med å bygge opp og
opprettholde funksjoner og robuste fagmiljø er større i grisgrendte strøk, fordi minimums
opptaksområde for sykehusene (og spesialitetene) må veies mot avstanden til nærmeste alternative
sykehus. I deler av landet er avstanden og transporttiden til nærmeste alternative sykehus for lang.
Bredde i spesialisttilbudet ved et sykehus er med på å øke kvaliteten og bidrar til å gjøre sykehuset til
en mer attraktiv arbeidsplass. Det kan være helt avgjørende for rekruttering til små sykehus. Det er
også viktig å legge til rette for faglig samarbeid og nettverk mellom sykehusene i regionen.
Telemedisin har et utviklingspotensial både som kliniske hjelpemiddel i det daglige arbeidet og som
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hjelp i utdanningen, og bør tas i bruk der det er egnet virkemiddel. Enkelte enheter ved UNN Tromsø
overfører regelmessig obligatorisk internundervisningen direkte til enhetene i Narvik og Harstad.
Telemedisin kan bidra til å sikre utveksling av kunnskap over store avstander, og benyttes til faglige
drøftinger i en (sub)akutt situasjon.
Ambulering kan bidra til robuste fagmiljøer
Ambulant spesialistvirksomhet er en organisasjonsform der legespesialister bringer sin fagekspertise
til andre sykehus, kommunehelsetjenesten eller pasienten. For eksempel kan en spesialist ansatt ved et
stort sykehus reise ut til mindre sykehus i regionen på bestemte ukedager, eller sammenhengende en
uke noen ganger pr. år [8]. En frivillig, moderat og stabil bruk av ambulering kan derfor bidra til å
styrke fagmiljø ved mindre sykehus. Ambulerende ekspertise er bl.a. viktig for kompetanseoverføring
når behandlingsfunksjoner desentraliseres [8]. Leger ved mindre sykehus kan også ambulere inn mot
større sykehus, eller hospitere i korte eller lengre perioder, for å få faglig oppdatering.
Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN) har gode erfaringer med ambulering. Legespesialister ved
UNN Tromsø, for eksempel, bidrar vesentlig til et desentralisert elektivt spesialisthelsetilbud i hele
Troms og Finnmark. De reiser ut til faste sykehus for å gi et medisinskfaglig tilbud som
lokalsykehuset normalt ikke kan tilby (øre-nese-hals, nevrologi, karkirurgi, osv.). Pasientene er
fornøyde med ambulerende tjenester når det er organisert slik at de opplever kontinuitet i legepasientforholdet og at de får stabil og faglig oppfølging med moderne utstyr av en kvalitet som ikke
ligger tilbake for den de ellers ville ha fått ved et større senter [66]. Også Helse Vest benytter
ambulering for å gi et desentralisert spesialisttilbud.
Ambulering har en rekke begrensinger. Det er ikke alle funksjoner som lett lar seg tilpasse. Oppgaver
knyttet til elektive prosedyrer kan løses gjennom ambuleringsordninger, men akuttfunksjonen lar seg
vanskelig oppfylle med ambulering. Tiden den enkelte legespesialist deltar på sin faste arbeidsplass
reduseres, og ambulering kan bidra til å fragmentere det medisinske fagmiljøet i avdelingen. Bruken
av ambulerende tjeneste må også avveies mot behovet for fast tilstedeværelse i avdelingen for å sikre
kontinuitet, kvalitet og fagmiljøets breddekompetanse i behandling, og for å dekke oppgaver som
undervisning, forskning og fagutvikling.
Sett fra legespesialistens side som arbeidstaker, er det et krav at ambuleringsordningene er sosialt og
arbeidsmiljømessig akseptable og ikke forringer muligheten til å opprettholde en god faglig standard
på det øvrige behandlingstilbudet. Ved bruk av ambulering må man ta høyde for den belastning og
risiko man vet oppstår over tid med en slik ordning. Legeforeningen er svært tvilende til å basere drift
av sykehus (med akuttfunksjoner) på ambulering og innleide vikarer, men elektive behandlinger og
desentraliserte spesialisthelsetjenester kan egne seg for ambuleringsordninger. Legeforeningen mener
at ambulering må være frivillig og avtales med den enkelte lege [66].
Vikarstafetter kan gi skjøre fagmiljøer
Ved enkelte lokalsykehus har man etablert vikarstafetter for å holde driften av noen avdelinger i gang.
Driftsformen gjør det krevende å bygge opp god breddekompetanse i team, fordi det er svært
vanskelig for avdelingen og teamet selv å kjenne de skiftende vikarenes kompetanse. Slike
vikarstafetter kan skyldes at det ikke er grunnlag for å bygge opp et robust fagmiljø, verken når det
gjelder pasientgrunnlag eller rekruttering av leger.
Likevel lykkes noen av lokalsykehusene (og også UNN Tromsø) med å knytte til seg noen få, erfarne
vikarer som kommer på regelmessig basis over flere år. Dette kan ivareta kontinuitet og kjennskap til
sykehuset, rutiner og teamet. Disse stabile vikarene er ofte overleger som jobber ved andre store
sykehus i resten av sin stillingsbrøk. Disse tilbyr iblant en kompetanse som det enkelte lokale
sykehuset normalt ikke vil kunne tilby.
Bedre fordeling av avtalespesialister
Det pågår en faglig og organisatorisk diskusjon om hvordan avtalespesialistene best kan samhandle
med sykehusene og inngå i helhetlige behandlingskjeder. Helse Midt RHF har nylig gjennomført en
god og grundig utredning om fremtidig organisering av avtalespesialistene [68,69]. Det pågår
tilsvarende arbeid i Helse Sør-Øst RHF.
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Det er store regionale og lokale variasjoner når det gjelder tilgang på og bruk av avtalespesialister
[70]. Nasjonal helse- og sykehusplan bør legge til rette for flere hjemler for avtalespesialister, og en
bedre fordeling av avtalespesialister i regionene. I distriktene kan avtalespesialister overta elektive
oppgaver fra sykehusene og begrense bruken av ambulering. Avtalepraksis kan også etableres i eller
nær eksisterende sykehus eller distriksmedisinske sentre. Det er naturlig at avtalespesialistene får en
sentral rolle i betjening av distriktsmedisinske sentre og annen desentralisert spesialisttjeneste.
Sykehus og spesialisering for leger
Da grenspesialiseringen i indremedisin ble innført i 1975, var det av hensyn til sykehusstrukturen i
Norge viktig at generell indremedisin ble hovedspesialitet [35,66,71]. De første indremedisinske
grenspesialitetene var fordøyelsessykdommer, geriatri og hjertesykdommer [71]. Landsstyret i
Legeforeningen vedtok i 1977 en tilsvarende omgjøring av strukturen for de kirurgiske fagene.
Generell kirurgi ble hovedspesialitet med grenspesialiteter i barnekirurgi, gastroenterologisk kirurgi,
ortopedisk kirurgi, thoraxkirurgi, og urologi [71]. Argumentasjonen for systemet med hovedspesialitet
og grenspesialiteter var hensynet til de mange små sykehusene [71]. Man måtte sikre norske sykehus
både spisskompetanse i form av grenspesialister, og samtidig sikre at disse spesialistene hadde
nødvendig bred kompetanse til å fungere ved et vanlig norsk sykehus.
Spesialistutdanning og funksjonsstruktur
Sykehusene skal drive utdanning av spesialister (jf. lov om spesialisthelsetjenesten m.m., § 3-8), og
sykehus- og funksjonsstrukturen er avgjørende for hvilken spesialistutdanning som kan drives ved de
forskjellige sykehusene [34,35].
Alle offentlige sykehus må ha robuste fagmiljøer med kapasitet til å ha leger i spesialisering, men
sterk funksjonsdeling kan føre til at små sykehus blir mindre egnet som utdanningsinstitusjoner. En
fordel med spesialistutdanningen ved små og mellomstore sykehus er at legene i spesialisering ofte får
gjennomføre flere, og mer varierte, prosedyrer enn ved spesialiserte avdelinger på store sykehus. En
ulempe med spesialistutdanningen som gis ved mindre sykehus er derimot at legene i spesialisering
ikke får erfaring med sykdommer og tilstander som ikke behandles ved mindre sykehus. Om
gruppeføring12 av sykehusavdelinger faller vekk blir det enda viktigere å beskrive læringsmål og -krav
til hva utdanningskandidater må beherske for å bli spesialist.
Legeforeningen mener de regionale helseforetakene også må vurdere konsekvensene for
spesialistutdanningen når det skal vurderes nye oppgave- og funksjonsdelinger mellom sykehusene.
Framtidig spesialitetsstruktur
Den helhetlige tenkemåten som ligger i generell indremedisin og generell kirurgi er særlig viktig for
ivaretakelse av lokalsykehusfunksjonen [34,35,66]. Kompetanse i generell indremedisin er sentralt ved
vurdering av sammensatte sykdommer og ved koordinering av tjenester ved tilstander som omfatter
flere spesialiteter/grenspesialiteter. Kompetanse i generell indremedisin gir en funksjonell tilnærming
ved kroniske sykdommer [34].
Spesialitetsstrukturen innen kirurgi og indremedisin reflekterer behovet for stadig økende grad av
spesialisering [34,35]. Innenfor hovedspesialitetene kirurgi og indremedisin ble det opprettet
grenspesialiteter, men spesialitetsstrukturen er nå i endring. Innen kirurgi og indremedisin har
Helsedirektoratet foreslått at grenspesialitetene skal gjøres om til hovedspesialiteter [35].
Legeforeningen er enig i dette forslaget for de kirurgiske grenspesialiteter. Medisinsk og teknologisk
utvikling fører til økt kompleksitet og økt krav til tekniske ferdigheter i fagene. Behov for opplæring
og mengdetrening nødvendiggjør mer tid i spesialisering i de enkelte spesialiteter [34]. For de
indremedisinske fagmiljøene må det arbeides videre med å søke konsensus om fremtidig
12

«Gruppeføring» er en todelt klassifisering av sykehusavdelinger som er godkjente som
utdanningsinstitusjoner. Gruppe I-avdelingene er akademiske avdelinger som i tillegg til behandling av pasienter
aktivt driver forskning innen aktuell spesialitet. Disse avdelingene har en eller flere leger med doktorgrad tilsatt.
Gruppe II-avdelinger er øvrige sykehusavdelinger.
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spesialitetsstruktur og det må utredes hvilke konsekvenser overgang til hovedspesialiteter vil kunne få
for de indremedisinske fag [72].
Legeforeningen er enig i Helsedirektoratets forslag om strukturerte utdanningsløp, og at det er behov
for en felles generell kompetanseplattform for henholdsvis indremedisinske og kirurgiske
spesialiteter[35]. Helsedirektoratet legger til grunn at normert utdanningslengde skal reduseres med 11,5 år. Legeforeningen støtter ikke dette forslaget. En forkorting av tidskravet i spesialistreglene vil
måtte medføre en reduksjon av kravene til kompetanse ved spesialistgodkjenning [72]. Blant annet
fordi utdanningskandidater har allerede knapt med dagtidstjeneste, generelle arbeidstidsreguleringer
begrenser tilstedeværelse og økende rapporteringskrav har redusert legers tid med direkte
pasientkontakt.
Framtidig mangel på legespesialister?
For mange spesialiteter forventes en langt sterkere etterspørselsvekst enn det som vil være netto vekst
i tilgangen av spesialister [73]. Noen spesialiteter vil måtte ha en økning i utdanningskapasitet og
utdanningsstillinger som følge av en antatt etterspørselsvekst som følge av faglig utvikling,
demografiske endringer, sykdomsutvikling, medisinsktekniske endringer og politiske prioriteringer.
Det gjelder f.eks. geriatri, onkologi, radiologi, patologi, nukleærmedisin og psykiatri. I geriatri er det
helt klart at den prosentvise veksten i antallet eldre vil være mange ganger høyere enn den prosentvise
veksten i antallet spesialister fram mot 2030. For geriatri er det mangel på utdanningsstillinger og
sluttstillinger som begrenser tilveksten av legespesialister i geriatri. Brede og robuste fagmiljøer
utvikler, ivaretar og overleverer kompetanse, og kan derfor gi god spesialistutdanning for leger.

Seksdelt vakt
Sykehus med akuttfunksjoner må som hovedregel ha vaktberedskap innen indremedisin, kirurgi,
anestesi og i medisinske servicefag. Helsedirektoratet anslår at 60-70 % av akuttpasientene har
indremedisinske problemstillinger, noe som betyr at indremedisinen utgjør ryggraden i
akuttfunksjonen ved sykehusene. For vaktbærende legespesialiteter mener Legeforeningen at
vaktberedskapen normalt bør deles på minst seks leger. På grunn av sykdom, permisjoner og annet
fravær, trengs det åtte leger for å drive en seksdelt vakt. Ideelt sett bør alle grenspesialitetene innen
indremedisin være representert ved sykehus med akuttfunksjoner. Situasjonen er mer nyansert for
kirurgiske fag, men gastrokirurger kan som hovedregel ivareta vaktberedskap i «generell kirurgi» ved
mindre sykehus. For fag med lite aktivitet på ubekvem arbeidstid, vil derimot seksdelt vakt gi et
unødvendig høyt antall leger, og det vil være behov for lokale og spesialitetsspesifikke tilpasninger i
vaktordningen.
Tabell 2. Fordeling av innleggelser i 2012 ved norske akuttmottak. Kilde: Helsedirektoratet.
Akutt kirurgi

10 %

Elektiv kirurgi

16 %

Akutt medisin

55 %

Elektiv medisin

15 %

Annet

5%

Faste stillinger
Robuste fagmiljø er viktig for kvalitet og pasientsikkerhet, og det er et økende behov for å bygge opp
team og avdelinger som bygger opp kompetanse og leverer gode resultater over tid. Faste ansettelser
bidrar til robuste fagmiljø gjennom kompetansebygging på kort og lang sikt, bedre rekruttering, og gir
høy kvalitet både på fagutvikling og behandling.
For leger i spesialisering (LIS) er derimot fast ansettelse unntaket, og de midlertidige ansettelsene blir
stadig kortere, usikkerheten øker og fører til dårligere arbeidsmiljø. Legeforeningen får meldt inn
mange saker fra leger som blir møtt med sanksjoner og trusler om ansettelsesforholdene, hvis de
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kommer med kritikk mot behandling eller pasientsikkerhet. Mangel på trygg arbeidsstedstilknytning
for yngre leger kan bidra til å opprettholde konservative holdninger og gammeldagse faglige rutiner.
For å bygge og opprettholde robuste fagmiljø ved sykehusene, må normen bli faste ansettelser for
leger i spesialisering. Det sikrer forutsigbarhet og engasjement i fagmiljøet, og bidrar til at leger i
spesialisering kan ta opp kritikkverdig forhold uten frykt for å miste jobben.
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4. Størrelse på sykehus
Nærhet til sykehus har for mange mye å si for trygghetsfølelsen, spesielt når det gjelder akuttjenester
som fødetilbud og akuttkirurgi. Noen steder i landet har folk opplevd at lokalsykehuset har mistet
mange viktige funksjoner. Da er det forståelig at befolkningen reagerer. Samtidig må vi erkjenne at
mange av sykehusene våre ble til for over 100 år siden. Sykehus vokste også frem parallelt med
industriutbygging sammen med tildeling av konsesjoner for industri og vassdrag. Da ble det også stilt
krav om styrking av helse- og sykehustjenestene. Helsehjelp i lokalmiljøet var avgjørende ved
arbeidsulykker. Den gang kunne det lang tid å bevege seg fra et sted til et annet. Derfor måtte
behandlingen skje ved det lokale sykehuset, der legene som oftest kunne litt om alt.
Moderne kommunikasjon, transport og endringer i pasientgrunnlag og pasientstrømmer har endret seg.
I Norge har 33 % av befolkningen mindre enn 30 minutters reisetid til nærmeste lokalsykehus med
akuttfunksjon, 47 % har mellom 31 og 60 minutters reisetid, 14 % mellom 61 og 90 minutters reisetid
og 6 % mer enn 91 minutters reisetid [74].

Tabell 3. Reisetid for befolkningen i minutter til sykehus med akuttfunksjon i Finland, Norge og
Sverige [74].

Sykehus med akuttfunksjoner
Sykehusstrukturen i Norge består av små, mellomstore og store sykehus. I St.meld. nr.24 (1996-97)
Tilgjengelighet og faglighet ble det vist til at noen av problemene i spesialisthelsetjenesten kan knyttes
til at mange sykehus har akuttmedisinsk beredskap [8]:





Kvalitetsproblemer: Mange av småsykehusene har ikke den kompetansen som befolkningen
forventer av en komplett øyeblikkelig hjelp-funksjon. I mange tilfeller har ikke sykehusene et
tilstrekkelig kirurgisk pasientvolum, selv innen vanlig forekommende tilfeller, til å gi
personalet nødvendig trening for vedlikehold av kompetanse.
Rekrutteringsproblemer: Mange sykehus, særlig de mindre, har problemer med rekruttering av
spesialister. En tilfredsstillende vaktberedskap krever et høyt antall stillinger innen flere
fagområder.
Effektivitetsproblemer: Et forsvarlig vaktsystem som ivaretar øyeblikkelig hjelp-funksjoner,
krever mange fagfolk for at vaktbelastningen skal være overkommelig innen lovlige rammer.
Vaktberedskapen binder opp vesentlige deler av arbeidstiden for nøkkelpersonell i sykehusene
og er kostbar. Dette fører til mindre disponible ressurser til planlagt virksomhet.

Akuttfunksjonene er derfor spesielt viktig når en ny sykehusstruktur planlegges, og det legger føringer
for hvor store sykehus med akuttfunksjoner bør være og hvor de bør lokaliseres.
Faglige minstekrav til akuttfunksjoner
Lokalsykehus skal kunne ivareta de vanligste sykdommer og skader. Legeforeningen mener at
sykehus med akuttfunksjoner må ha beredskap innen indremedisin, kirurgi og anestesiologi, med
tilgang til støttetjenester i radiologi og laboratoriefag [24]. Denne oppfatningen er godt forankret blant
norske sykehusleger. En undersøkelse gjennomført av Legeforeningen våren 2013 viser at
anestesiologi, indremedisin og generell kirurgi oppleves å høre sammen 13 Feil! Fant ikke
eferansekilden.[75]. Sykehus som tar imot gravide/fødende og kvinner med akutte gynekologiske
problemer, må i tillegg ha gynekolog i vakt [66]. Når man opprettholder akuttberedskap ved mindre
sykehus, må man tilrettelegge for både utdanning og øvelser i akutte medisinske og kirurgiske
prosedyrer. Øvelser og trening innen felter der man ikke har stort volum, er nødvendig. Et godt

13

Forutsetningen var at klinisk-kjemiske laboratorietjenester og radiologisk service finnes ved sykehuset.
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eksempel er traumebehandling. Man kan redde liv ved å trene livreddende nødkirurgiske prosedyrer
og teamarbeid også ved mindre sykehus der man ikke har et høyt volum av pasienter med skader.
Figur 14. Fra Legeforeningens spørreskjemaundersøkelse til leger i spesialisthelsetjenesten om hvilke
spesialiteter som hører sammen på lokalsykehusnivå [75].

Alternativer

Prosent

Verdi

1

Anestesiologi

94,0 %

727

2

Barnesykdommer

33,2 %

257

3

Fødselshjelp og kvinnesykdommer

55,1 %

426

4

Gastroenterologisk kirurgi

27,2 %

210

5

Generell kirurgi

84,1 %

650

6

Hjertesykdommer

30,9 %

239

7

Indremedisin

84,0 %

649

8

Infeksjonssykdommer

7,8 %

60

9

Karkirurgi

3,5 %

27

10,3 %

80

11 Nevrologi

8,8 %

68

12 Onkologi

6,0 %

46

10 Lungesykdommer

Total

773

Betydningen av geografisk nærhet til lokalsykehus med akuttfunksjon varierer avhengig av
sykdomsbilde. Det er ingen stor faglig uenighet om at avansert, spesialisert behandling av sykdommer
som alvorlig kreftsykdom, avansert brannskadebehandling, store traumer, hjertekirurgi og nevrokirurgi
bør sentraliseres til større sykehus. Men det er ulike oppfatninger om hvor viktig kort reisetid er for
akuttpasienter med ulike tilstander, da det ofte er uklart hvor krysningspunktet er mellom nytten av økt
medisinsk kompetanse ved større akuttmottak og prisen ved utsatt behandling. Imidlertid er det
desentralisering, ikke sentralisering, av akuttfunksjoner som har vist bedre overlevelse og
behandlingsresultat når de vanligste tidskritiske tilstander oppstår [76].
Ivaretakelse av lokalsykehusfunksjon
Lokalsykehus er spesielt viktig for grupper som bruker spesialisthelsetjenesten hyppig, slik som eldre,
kronikere, pasienter i psykiatrien og pasienter under rehabilitering. Lokalsykehusene, uavhengig av
størrelse, må ha oppmerksomheten rettet mot å gi et tilbud til pasienter med de vanligste sykdommene
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og pasientgruppene som bruker lokalsykehusene mest [15,17,66]. Dette er pasienter som i stor grad
trenger et helhetlig perspektiv på sin situasjon og medisinsk breddekompetanse.
Helhetlig pasientperspektiv ved store sykehus
Lokalsykehusfunksjon er spesialisthelsetjeneste som skal dekke brede behov i befolkningen innenfor
et geografisk definert kjerneområde [66]. Dette innebærer bl.a. en nærhet for pasientene med de
hyppigste tilstandene og som kan håndteres på mange sykehus i landet. Sykehusene i de største byene
har ofte lokal-, område-, region- og landsfunksjoner samlet i store avdelinger med flere seksjoner. Ved
disse sykehusene kan den breddetilnærmingen som lokalsykehusfunksjonen trenger, være utfordrende
å organisere (se også omtale XXXX forhold bredde spiss, kap. 3).
Boks 7. Samhandlingsreformen

Samhandlingsreformen [3] danner et viktig bakteppe for en framtidig nasjonal helse- og sykehusplan,
men får begrenset omtale her. Samhandlingsreformen er en retningsreform hvor kommunene har fått
mer ansvar for forebygging, tidlig intervensjon, tidlig diagnostikk, behandling og oppfølging slik at
helhetlige pasientforløp i størst mulig grad kan ivaretas innenfor nærmeste effektive omsorgsnivå
(NEON). Spesialisthelsetjenesten skal i større grad konsentrere seg om spesialiserte oppgaver [3]. I
tråd med denne ambisjonen mener Legeforeningen at det må legges langt større vekt på kvaliteten på
helsetjenestene som tilbys ved sykehusene, og at dette kvalitetskravet må få konsekvenser regionalt og
nasjonalt for sykehusstrukturen. Legeforeningen mener derfor at en nasjonal sykehusplan med en
oppdatert og framtidsrettet sykehusstruktur har stor betydning for hvordan kommunene planlegger og
dimensjonerer sine helsetilbud.
Kontaktflaten mellom kommunehelsetjenesten og sykehusene blir gradvis større med
samhandlingsreformen. Blant annet gjelder det samhandling om akuttpasienter. Denne statusrapporten
diskuterer hvilke krav som bør stilles til sykehus med akuttberedskap, men omhandler i liten grad
grenseflaten mellom sykehusene og de kommunale legevaktene. Det samme gjelder forholdet mellom
sykehusene og det kommunale tilbudet med senger til pasienter som trenger øyeblikkelig hjelp (jf. lov
om kommunale helse- og omsorgstjenester m.m., § 3-5 [skal tre i kraft i 2016]). Samhandlingen
mellom sykehusene og legevaktene vil bli utførlig drøftet i Legeforeningens statusrapport om
legevakt, som vil bli publisert i 2015.

Det er to spørsmål som melder seg: Hva er optimal størrelse for et sykehus, og fører sammenslåinger
av sykehus til mer effektiv drift og bedre kvalitet?

Volum og kvalitet
Sammenhengen mellom volum (opptaksområde/pasientgrunnlag) og kvalitet har vært et
tilbakevendende tema i nasjonale og internasjonale drøftinger og analyser. Tilhengerne av større
sykehus viser til at det er dokumentert bedre overlevelse og bedre behandlingskvalitet ved sykehus
som har høyere volum av bestemte prosedyrer, og utleder av det at sykehus må ha stort nok
pasientgrunnlag for å gi legene nok operasjonstid [77-81]. Kritikerne fremhever på den andre siden at
sammenhengen mellom volum og kvalitet ikke er like entydig for andre kirurgiske prosedyrer, og at
mange mellomstore sykehus har god kvalitet [79,81]. I forbindelse med omorganiseringen av
sykehusene i Oslo, den såkalte hovedstadsprosessen, kom man f.eks. fram til en anbefalt
minimumsstørrelse for opptaksområde på 100 000 innbyggere, og for spesialiserte funksjoner
(regions- og landsfunksjoner) på minimum 300 000 innbyggere [79,81]. Skulle dette gjennomføres på
landsbasis, ville mange av sykehusene ha for lavt pasientgrunnlag. Med det bosetningsmønsteret som
vi har i Norge, er det urealistisk å ta utgangspunkt i opptaksområder for spesialitetene i Oslo og
omegn. I norsk sammenheng kan disse anbefalingene kun anvendes i storbyområder og det sentrale
østlandsområdet. Like lite som optimal sykehusstørrelse i storbyområder og det sentrale
østlandsområdet kan brukes som grunnlag for opptaksområder i Nord-Norge, like lite kan
reiseavstander nordpå brukes som mål sørpå. Men både kvalitets- og effektivitetsvurderinger tilsier at
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sykehus bør ha en minstestørrelse, men at dette samtidig må balanseres mot forsvarlige reisetider for
pasientene.
Sjeldne eller relativt komplekse prosedyrer viser større effekt av volum enn vanlige og enklere
prosedyrer [79,81]. For vanligere og enklere prosedyrer stiger kvalitetsutbyttet med volum inntil legen
har lært prosedyren. Deretter flater volumeffekten ut [79,81]. Forholdet mellom behandlingskvalitet og
behandlingsvolum må derfor studeres empirisk for hver enkelt medisinsk aktivitet. Flere faktorer har
betydning for hvordan ulike sykehusfunksjoner blir delt mellom sykehusene [8]:








hastegrad for undersøkelse eller behandling
behovet for spesialiserte ferdigheter eller erfaringer for å kunne ta seg av en bestemt
pasientgruppe
behovet for spesialiserte lokaler eller utstyr
behovet for tverrfaglig samarbeid mellom flere spesialiteter
strategiske satsinger og politiske føringer
antall nye tilfeller av en sykdom i en befolkningsgruppe i en bestemt periode (insidens)
antall mennesker i en befolkningsgruppe som har sykdommen samtidig (prevalens)

Størrelse på sykehus bestemmes også av andre forhold enn minimumsopptaksområde for de ulike
legespesialitetene. Høy befolkningstetthet, infrastruktur, kommunikasjon og tilgjengelige arealer kan
legge forholdene til rette for større sykehus, slik vi ser i de store byene. Godt utbygd infrastruktur og
andre ressurser til forskning og utvikling er en annen viktig faktor. Politiske og økonomiske forhold
har også bidratt til sammenslåing av mindre sykehus til større enheter ([82-84]. Spesielt har troen på at
sammenslåinger skal gi stordriftsfordeler – «economies of scale» – bidratt til større sykehus [83-86].
Hva er optimal størrelse for et sykehus?
Analyser av sykehus gir varierende og svake svar på hva som er en optimal størrelse på sykehus
[84,86]. For norske sykehus vil optimal sykehusstørrelse i tillegg kun være relevant for sentrale
områder, for i store deler av landet må avstand til sykehus og faglige hensyn avgjøre størrelsen på
sykehus. Beslutninger om samling av funksjoner eller sammenslåing av sykehus kan ikke støtte seg på
dokumentert kunnskap om forholdet mellom størrelse, aktivitetsbredde og medisinsk og økonomisk
effektivitet [85]. En omfattende oppsummeringsrapport fra 1997 konkluderte med at optimal størrelse
for økonomisk effektivitet lå mellom 200 og 400 senger [87]. Ulike økonomiske modeller gir ulike
svar på optimal størrelse, og innslagspunktene for henholdsvis små- og stordriftsulemper [87]. For
sykehus over 400-600 senger økte den gjennomsnittlige kostnaden [84,87,88]. Disse konklusjonene
må brukes med varsomhet, blant annet fordi oppsummeringen inkluderte studier fra tiden mellom
1967 og 1996. Innen et felt hvor utviklingen løper raskt, er det vanskelig å basere seg på så gamle
data. Spesielt med tanke på de endringene som har skjedd innen bruken av poliklinisk virksomhet og
dagbehandling, og den generelle nedbyggingen av sengeplasser siden 1990-tallet [45]. En nylig avlagt
masteroppgave fra NHH viser at kostnad per seng øker i takt med størrelsen på sykehusene i Norge,
men at stordriftsfordeler kan oppnås i intervallet mellom ca.180 til ca. 500 døgnplasser [86]. Sykehus
med stort innslag av dagbehandlinger og poliklinisk aktivitet fremstår derfor med et (for) høyt
kostnadsbilde (figur 15). Forfatterne peker på Sykehuset Telemark, et middels stort helseforetak med
490 døgnplasser i 2011, som mest kostnadseffektivt i Norge [86]. En nyere studie av den danske
omstruktureringen av sykehusene estimerer at det optimale antall senger per sykehus (geografisk
produksjonsenhet) er 275 [84].
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Figur 15. Spredningsplott av sammenheng mellom kostnadseffektivitet og kapasitet (2011). OUS: Oslo
Universitetssykehus, AHUS: Akershus universitetssykehus, St.O: St. Olavs hospital, UNN:
Universitetssykehuset i Nord-Norge, VV: Vestre Viken, SØ: Sykehuset Østlandet, HB: Helse Bergen, SS:
Sykehuset Sørlandet, SI: Sykehuset Innlandet: HS: Helse Stavanger, HMR: Helse Møre og Romsdal, ST:
Sykehuset Telemark, HFo: Helse Fonna, HFi: Helse Finnmark, HNT: Sykehuset Nord-Trøndelad, NS:
Nordlandssykehuset, HFø: Helse Førde, SV: Sykehuset Vestlandet, HeS: Helgelandssykehuset. Kilde:
[86].

Økonomiske effektivitetsstudier sier lite om hva som er den optimale sykehusstørrelsen for klinisk
kvalitet. Forholdet mellom volum og kvalitet er omstridt [81,88-91] og blir omtalt på side XX i denne
rapporten. PasOpp-undersøkelsene gir derimot en indikasjon på hvordan pasienter og brukere opplever
kvaliteten ved mindre og store sykehus. PasOpp-undersøkelsen fra 2002-2003 inkluderte 4614 sykehus
i Norge. Nesten 23 000 pasienter ble tilsendt spørreskjema, og svarprosenten var ca. 50 [92]. Generelt
var pasientene godt fornøyd med sykehusene, men pasienterfaringene var signifikant bedre ved små
sykehus enn ved mellomstore og store sykehus [92]. Den faktoren som trakk ned resultatet for de
mellomstore og store sykehusene var organiseringen. Forfatterne mener at disse forskjellene må tolkes
med forsiktighet, fordi forskjellene i pasienterfaring i rene tall er små (se også resultatene fra 2012 i
Feil! Fant ikke referansekilden.) [92]. Resultatene for PasOpp-undersøkelsen i 2012 er ikke
nalysert på samme måte, men forholdet mellom små og større sykehus ser ut til å vedvare (se
trendlinje i Feil! Fant ikke referansekilden.) [93].

14

Spørreundersøkelsen ble gjennomført ved 65 sykehus, men flere sykehus ble ekskludert fra analysen av
forskjellige grunner.
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Figur 16. Forholdet mellom pasienterfaringer og størrelse (antall senger) ved 56 sykehus i Norge.
Pasienterfaringene er hentet fra PasOpp-undersøkelsen fra 2012 [93] og antall senger er hentet fra SSB
[45]. Merk at Rikshospitalet og Radiumhospitalet er samme administrative enhet siden 2005, og her er de
oppført med samme antall senger. Tallene for Nordfjord sykehus inngår i tallene fra Førde sykehus.
Tallene for Nordfjord sykehus er fra 2004. Enkelte av sykehusene som inngår i PasOpp 2012 er ikke tatt
med i denne analysen, fordi de manglet oppdaterte tall på antall senger. Manglende data skyldes
tilsynelatende sammenslåinger, nedleggelser eller omorganiseringer.

Sammenslåing av sykehus
Mellom 1992 og 2000 var mer enn 27 % av alle norske sykehus involvert i en eller flere
sammenslåinger, og mellom 2000 og 2010 var mer enn 90 % av alle offentlige sykehus involvert i en
eller flere sammenslåinger (se Feil! Fant ikke referansekilden.) [94]. Hovedargumentene for
ammenslåinger nasjonalt og internasjonalt har vært å øke effektiviteten gjennom stordriftsfordeler
[83,85,86,94-96]. En norsk litteraturoppsummering viste at sammenslåing av sykehus kan gi en
kostnadsreduksjon på rundt 10 % [97], og pekte på sammenslåingen av sykehusene i Østfold som et
godt gjennomført eksempel som økte kostnadseffektiviteten med 6 % [98]. Sammenslåingen av
Østfold-sykehusene var derimot et unntak i studien [98], og det er stilt grunnleggende metodiske
spørsmål ved litteraturoppsummeringen [99]. Sammenslåingen av tre sykehus til
Universitetssykehuset i Nord-Norge bedret det økonomiske resultatet, økte den vitenskapelige
produksjonen, men førte til forbigående reduksjoner i somatisk pasientbehandling og økt ventetid [95].
Generelt finner man ikke noen systematisk forbedring av kostnadseffektiviteten etter
sykehussammenslåinger [83,85,98,99]. En analyse av sju norske sykehussammenslåinger viste en
bedring i kostnadseffektiviteten (driftskostnader per døgnplass) i halvparten av sammenslåingene [86].
I de resterende ble kostnadseffektiviteten forverret.
Sammenslåinger av norske sykehus har heller ikke ført til en generell forbedring av kvaliteten. En
teoretisk og empirisk analyse av norske sykehussammenslåinger fant ingen effekt på kvaliteten ved
sykehusene [90]. Disse resultatene samsvarer med annen empirisk forskning om effekten av
sykehusfusjoner [83,90]. En undersøkelse [82] av mer enn 200 sykehussammenslåinger i England
mellom 1997 og 2006 oppsummerte funnene slik: “We examine the impact of mergers on a large
set of outcomes including financial performance, productivity, waiting times and clinical quality
and find little evidence that mergers achieved gains.”
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Figur 17. Sykehus involvert i sammenslåinger mellom 2000 og 2010. I asymmetriske sammenslåinger, der
det største sykehus var minst 5 ganger større enn det minste, er bare det minste sykehuset oppført. Kilde:
[94].

Skjulte kostnader ved sammenslåing
Det mangler altså klare svar på hva som er den optimale størrelsen på sykehus, og empiriske studier av
sammenslåinger viser variable resultater. Hva er årsakene til at sammenslåinger av sykehus ikke
lykkes i å bedre effektiviteten?
Noe av forklaringen kan ligge i de ulike motivasjonene som kan ligge bak sammenslåinger av
sykehus. Noen sammenslåinger er drevet av administrative perspektiver som ikke deles av
fagmiljøene. Fundamentale forskjeller i grunnsyn på fag og sykehusenes formål mellom ledelse og
fagmiljøene er kanskje den viktigste årsaken til at sykehussammenslåinger ikke gir ønskede resultater
[83]. Sammenslåinger kan også involvere ulike organisasjonskulturer. Når disse ikke er forenelige, er
det vanskelig å oppnå en god sammenslåing og de ønskede stordriftsfordelene [83].
Sykehussammenslåinger kan også være drevet av politiske motiver uten hensyn til sykehusenes
størrelse, kultur og forutsetninger for stordriftsfordeler [82,83]. Da er det heller ikke overaskende når
stordriftsfordelene uteblir.
Det tar lang tid å bygge opp gode fagmiljøer. Når en ny sykehus- og funksjonsstruktur skal planlegges,
må man også ta hensyn til at et godt fagmiljø kan raseres over natten, og at det kan ta mange år før
faglige og økonomiske gevinster av sammenslåing kan realiseres.
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Sammenslåinger av sykehus kan også øke langtidssykefravær blant de ansatte. I en studie av mer enn
100 000 ansatte ved 57 norske sykehus som var involvert i til sammen 20 sammenslåinger fant man at
langtidssykefravær økte moderat, men signifikant det året sammenslåingen fant sted og i fire år etter
[94]. Generelt virker det som om hyppigheten av organisatoriske endringer har negativ innvirkning på
ansattes helse og sykefraværet ved norske sykehus. Ansatte som ofte opplever endringer i
organiseringen ved sykehuset der de jobber, slik som sammenslåinger, har en økt sannsynlighet for
langtidssykefravær [100]. Faglig motiverte endringer i organiseringen av pasientbehandling og
oppfølgingen har ikke denne negative effekten [100].
Det er mange mindre og mellomstore sykehus i Norge. Flere av disse sykehusene er viktige for
akuttberedskapen og for den nasjonale kriseberedskapen. Brannen i Lærdal i 2014 og Utøyakatastrofen i 2011 viste dette. Flere mindre og mellomstore sykehus fungerer godt fordi de er
oversiktlige og muliggjør god medisinsk kommunikasjon. Sykehus som er så store at det faglig og
økonomisk er mulig å etablere stabile vaktordninger for akuttfunksjoner i kirurgi, indremedisin og
anestesiologi, bør ikke slås sammen med større eller jevnstore sykehus bare for å konstruere større
sykehusenheter. Faglige begrunnelser bør i hovedsak legges til grunn for eventuelle framtidige
sammenslåinger, fordi sammenslåinger generelt ikke resulterer i bedre faglige og økonomiske
resultater. Forslag til endringer i sykehusstruktur må følges av risiko- og sårbarhetsanalyser.
Konsekvenser av større opptaksområder
I Norge har 47 % av sykehusene opptaksområder med mindre enn 50 000 innbyggere [74]. St.meld.
nr. 24 (1996-1997) Tilgjengelighet og faglighet pekte på utfordringene med mange mindre sykehus
med akuttfunksjoner, og foreslo å redusere antall sykehus som har komplett akuttmedisinsk beredskap
[8]. Meldingen dokumenterte også at mange sykehus trengte personell- og utstyrsmessig oppgradering
for å sikre en forsvarlig akuttmedisinsk beredskap. I 2005 og 2009 lovte derimot Stoltenbergregjeringen at ingen lokalsykehus skulle legges ned [101,102]. Det løftet ble holdt, men i virkeligheten
har noen av sykehusene i det stille blitt tømt for innhold.

Figur 18. Lokale opptaksområder fordelt etter befolkningsgrunnlag. Antall og prosent. Kilde: [74].

Figur 19. Andel innbyggere med angitt reisetid i minutter til sykehus med akuttfunksjon. Reisetid fra
en kommunes sentrum til sykehuskommunen. Kilde: [74].
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Figur 20.[Figuren vil bli større i den trykte rapporten]. Antall senger ved norske sykehus som indikator
på størrelse. Ringerike sykehus, som på hverdager har ca. 75 000 innbyggere i opptaksområdet (i helger
og ferier kan det øke til 250 000), hadde 136 sengeplasser i 2012. Sykehusene er rangert fra størst til minst
etter antall senger i 2012. Både Aker sykehus og Radiumhospitalet skiller seg ut i denne framstillingen.
Aker sykehus ble «nedlagt» i 2008 og Radiumhospitalet ble slått sammen med Rikshospitalet i 2005.
Radiumhospitalets senger er lagt til Rikshospitalet fra og med 2005. Også andre mindre sykehus står uten
oppførte senger i 2012. Det kan skyldes nedleggelse, sammenslåing, fjernede senger, omgjorte senger eller
manglende innrapportering. Kilde: [45].

Faglige avhengigheter
Noen spesialiteter er avhengig av at andre spesialiteter er representert ved det samme sykehuset.
Legeforeningen spurte et representativt utvalg sykehusleger om hvilke spesialiteter som må være
lokalisert i samme sykehus for å gi et godt tilbud i egen spesialitet. Spesialitetene som ble indikert av
mer enn 50 % av respondentene var anestesiologi, indremedisin, radiologi, generell kirurgi og
hjertesykdommer (Feil! Fant ikke referansekilden.])[75].

Alternativer
1

Allmennmedisin

2

Anestesiologi

3

Arbeidsmedisin

4

Barne- og ungdomspsykiatri

Prosent

Verdi

3,9 %

32

78,9 %

653

1,9 %

16

15,5 %

128
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5

Barnekirurgi

14,1 %

117

6

Barnesykdommer

46,4 %

384

7

Blodsykdommer

33,1 %

274

8

Bryst- og endokrinkirurgi

17,8 %

147

9

Endokrinologi

32,2 %

267

10 Fordøyelsessykdommer

42,5 %

352

11 Fysikalsk medisin og rehabilitering

19,6 %

162

12 Fødselshjelp og kvinnesykdommer

40,0 %

331

13 Gastroenterologisk kirurgi

45,5 %

377

14 Generell kirurgi

61,8 %

512

15 Geriatri

30,9 %

256

16 Hjertesykdommer

55,9 %

463

17 Hud- og veneriske sykdommer

12,2 %

101

18 Immunologi og transfusjonsmedisin

20,9 %

173

19 Indremedisin

76,6 %

634

20 Infeksjonssykdommer

49,9 %

413

21 Karkirurgi

33,1 %

274

22 Klinisk farmakologi

12,0 %

99

23 Klinisk nevrofysiologi

18,4 %

152

24 Lungesykdommer

48,7 %

403

25 Maxillofacial kirurgi

7,9 %

65

26 Medisinsk biokjemi

39,7 %

329

27 Medisinsk genetikk

10,4 %

86

28 Medisinsk mikrobiologi

42,5 %

352

29 Nevrokirurgi

18,6 %

154

30 Nevrologi

48,2 %

399

31 Nukleærmedisin

19,9 %

165

32 Nyresykdommer

39,0 %

323

33 Onkologi

40,6 %

336

34 Ortopedisk kirurgi

43,0 %

356

35 Patologi

41,7 %

345

36 Plastikkirurgi

16,3 %

135

37 Psykiatri

29,3 %

243

38 Radiologi

70,8 %

586

39 Revmatologi

21,6 %

179

40 Rus- og avhengighetsmedisin

12,2 %

101

41 Samfunnsmedisin

1,3 %

11

42 Thoraxkirurgi

19,3 %

160

43 Urologi

34,7 %

287

44 Øre-nese-halssykdommer

35,9 %

297

45 Øyesykdommer

25,5 %

211

Total

828

Figur 21. Fra Legeforeningens spørreskjemaundersøkelse til leger i spesialisthelsetjenesten om hvilke
spesialiteter som må finnes på sykehus for å gi et godt tilbud i egen spesialitet.

Forskjellene i optimal størrelse på opptaksområde for spesialitetene kan by på utfordringer for
spesialiteter som er avhengig av hverandre ved samme sykehus. Utfordringene er størst ved små
sykehus der geografi og reiseavstander setter naturlige grenser for størrelsen på opptaksområdet til
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sykehuset, spesielt hvis sykehusets opptaksområde er mindre enn minimumsopptaksområdet for en av
spesialitetene.
Verdien av en legespesialist i fagmiljøet må vurderes innen mange flere dimensjoner enn antall
pasienter med en spesiell diagnose spesialisten behandler. Fjerner man spennende oppgaver fra et
sykehus, gir de mest motiverte fagfolkene opp og flytter. Fjerner man hele spesialiteter, som
karkirurgi, fra et sykehus, får det konsekvenser for andre pasientgrupper og andre spesialiteter ved
sykehuset. Spesialiteter som er faglig avhengige av hverandre frarøves mulighet for samarbeid.
Utdanning og rekruttering av fagfolk lider. Med andre ord: Ser man ensidig på hva som er best for én
pasientgruppe, kan det gå utover mange andre pasientgrupper.
De kliniske laboratoriefagene, som radiologi, mikrobiologi, klinisk nevrofysiologi, patologi, medisinsk
biokjemi, medisinsk genetikk og klinisk farmakologi, er viktige i diagnostikk innen alle kliniske
spesialiteter. De faglige avhengighetene mellom de kliniske spesialitetene og laboratoriespesialitetene
er mange og ofte grunnleggende. Noen av laboratoriefagene må være representert og ha en
vaktordning ved sykehus med akuttfunksjon, mens andre kan samles i sentrale kjernefasiliteter ved
store sykehus.

Forskningsoppgaver
Forskning og innovasjon krever som regel større fagmiljøer. For Legeforeningen er det viktig at leger
deltar i all type forskning, fra basalforskning, til helsetjenesteforskning og klinisk forskning [103].
Dette er nødvendig for å sikre forskningens overføringsverdi til medisinsk diagnostikk og behandling.
God kjennskap til forskningsmetoder og -prinsipper er en forutsetning for å omsette
forskningsresultater i klinisk praksis [103]. Evnen til å forstå og kritisk vurdere forskningsresultater er
nødvendig for å sikre implementering av ny behandling og kunnskap, enten man jobber ved et stort
eller lite sykehus. Fremtidens sykehus- og funksjonsstruktur må legge til rette for at
forskningskompetanse blir bedre integrert i spesialistutdanning, i videre- og etterutdanning og i klinisk
virksomhet [103].
Boks 8. Forskning er en lovpålagt oppgave for sykehusene

Forskning er en av sykehusenes fire lovpålagte oppgaver (jf. lov om spesialisthelsetjenesten m.m., § 38), men av hensyn til rapportens omfang er forskning lite omtalt her (Legeforeningen viser til tidligere
uttalelser om forskning og innovasjon i helsetjenesten [31,104]. Forskning er en grunnpilar i norsk
helsetjeneste og en forutsetning for å opprettholde høy kvalitet i norsk helsevesen. En grunnleggende
kompetanse for å innhente og benytte ny medisinsk kunnskap, enten man er forsker eller ikke, er
forskningsforståelse. Det vil si god kjennskap til forskningsmetoder og -prinsipper slik at man evner
og tilegne seg og omsette forskningsresultater i klinisk praksis [104]. Legeforeningen mener at
sykehusene må sørge for tilstrekkelig forsknings- og fordypningstid for de ansatte, og stille midler,
arealer og god forskningsinfrastruktur til rådighet for ansatte som ønsker å forske [104]. I en
sykehushverdag preget av stadig større krav til produksjon av helsetjenester og til rapportering blir
forskning ofte nedprioritert. Forskningen pågår i en sektor med et annet hovedformål
(pasientbehandling) og helsepersonell i sykehus driver både forskning og pasientbehandling. Ofte
gjøres forskning på legenes fritid. Norge har et offentlig helsevesen, og finansiering av medisinsk og
helsefaglig forskning er derfor i hovedsak et offentlig ansvar.
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5. Ledelse og kompetanse i sykehus
Sykehus er kunnskapsorganisasjoner med kjerneoppgavene utredning, behandling, forskning og
utdanning. Ansatte har høy kompetanse og spesialisert kunnskap. Riktig bruk og utvikling av disse
kompetansemedarbeiderne krever ledelse av høy kvalitet. Ny medisinsk kunnskap, teknologisk
utvikling, medikamentelle nyvinninger, endret pasientrolle, politiske rammer og økonomiske krav
medfører endringsprosesser. Ledelse innebærer tilrettelegging for de nyvinningene og den utvikling
som skjer. I sykehus skjer verdiskapningen i stor grad nedenfra, på laveste nivå med pasientene.

Pasientnær og stedlig ledelse
Kvalitet i spesialisthelsetjenesten innbefatter både klinisk arbeid og ledelse. Ledelse har stor betydning
for resultatene som oppnås, for arbeidsmiljø og for kvalitet i pasientbehandling. Legeforeningen
jobber kontinuerlig med å legge til rette for at helsetjenesten skal ledes så godt som mulig.
Kompetente ledere på alle nivåer i sykehusene er en forutsetning for god sykehusdrift. Men det
viktigste ledergrepet i sykehus nå, er å satse på de lederne som er nærmest pasienten. Disse lederne er
avgjørende for å kunne gi helsetjenester av høy kvalitet, trygghet og tillit. Førstelinjelederne er den
gruppen enhetsledere som er tettest på pasientbehandlingen og som dermed forvalter hoveddelen av de
samlede ressursene i sykehus. De vet best hva som fungerer og ikke fungerer og hva som bør
forbedres.
Med sammenslåingene av sykehus til foretak fikk mange ledere ansvar for avdelinger med forskjellig
geografisk tilhørighet. Helseforetakene i Vestre Viken og Innlandet fjernet også først stedlig ledelse,
men gjeninnførte stedlig ledelse etter en periode [105-107]. Legeforeningen mener at en tydelig stedlig
ledelse bidrar til å koordinere ressursene og til å bygge og opprettholde robuste fagmiljøer. Ledere må
kjenne sine ansatte for å utvikle fagmiljøene best mulig. Alle ansatte har behov for en tilgjengelig
leder. For Legeforeningen er stedlig ledelse et viktig prinsipp, bl.a. fordi lange beslutningslinjer
resulterer i utydelige ansvarslinjer og usikkerhet og at målformuleringer og strategier ikke forankres
helt ut i sykehusene. Lederne må få myndighet til å endre de faktorene som de stilles til ansvar for. I
dag fylles helseforetakene med avgjørelser som skal tas høyere i systemet.

«Det er behov for bedre å ivareta hensynet til de ansatte, og sikre bedre kontakt
mellom ledelsen i Helse Sør-Øst og underliggende helseforetak, og de ansatte
ved ulike avdelinger av sykehusene (...) Forslagstillerne ønsker derfor at Helse
Sør-Øst blir pålagt å styrke den stedlige ledelsen ved de ulike avdelingene»
Representantforslag 2011-12 fra stortingsrepresentantene Per Arne Olsen (Frp), Bent Høie (H), Laila Dåvøy
(Krf) og Trine Skei Grande (V)

Ledere med klinisk kompetanse gir bedre kvalitet
Ifølge en undersøkelse av ledelse av sykehus i forskjellige land, har spesifikke ledelsespraksiser sterk
innvirkning på behandlingskvalitet (lavere dødelighet og høyere pasienttilfredshet, omsorg og
produktivitet [108]. Sykehus der lederne hadde klinisk kompetanse skåret høyest på
behandlingskvalitet [108]. Årsaken til de gode resultatene er at klinikere har bedre forståelse for
kjernevirksomheten og faglige utfordringer, bedre kommunikasjon med de ansatte og høy legitimitet
som ledere [108]. Leder av de beste sykehusene hadde høyere grad av autonomi og myndighet.
Undersøkelsen fant også at store sykehus, i gjennomsnitt, var bedre ledet enn små sykehus [108]
Kvalitet i sykehus fordrer innsikt. Dersom man skal ta totalansvar (inkludert fag og forskning) på
klinikk-, avdelings- og seksjonsnivå, vil medisinskfaglig kompetanse være nødvendig. Legeforeningen
ønsker ikke lederstrukturer hvor leger bare skal brukes som medisinskfaglige rådgivere [109]. Det
utvanner klare faglige og administrative ansvarslinjer. Et viktig krav til en leder i et sykehus, spesielt
ved universitetssykehusene, vil være evnen til å integrere fag, forskning, undervisning og økonomi på
en god måte [109]. Ledere med fagkunnskap vil ha bedre forståelse av kjernevirksomheten og de
faglige utfordringer. De kan dermed sette gode, realistiske mål for virksomheten.
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Benyttelse av legenes kompetanse må bli bedre
Legenes medisinske kompetanse er en knapphetsressurs i helsetjenesten. Det er derfor viktig å benytte
den medisinske kompetansen best mulig. Men funn fra Legekårsundersøkelsen (ca. 1 800 yrkesaktive
leger i Norge) som Legeforskningsinstituttet (LEFO) gjennomfører regelmessig, viser at legene bruker
stadig mindre tid på pasientrettet arbeid. Fra å bruke 59 % av arbeidstiden på pasientrettet arbeid i
2004, brukte legene i 2012 bare 42,7 % av tiden på slikt arbeid. Legenes arbeidstid er i stadig økende
grad opptatt med rapportering, dokumentasjon og kommunikasjon. Årsakene til dette er stadig flere
rapporteringskrav fra myndighetene og helseforetakenes ledelse, og en kraftig reduksjon av merkantilt
personale. Legene bruker mye tid på tilrettelegging av klinisk virksomhet som andre grupper kan
gjøre. Legeforeningen mener at tiden er moden for å redusere rapporteringskravene og styrke den
merkantile bemanningen, slik at legene i all hovedsak arbeider med pasientene. Rapportering og
logistisk arbeid som kan utføres av merkantilt personale må føres tilbake til riktig kompetansenivå. ITsystemer må oppgraderes og forenkles, slik at unødvendig tidsbruk unngås.

Figur 22. Den regelmessige Legekårsundersøkelsen viser at legene bruker stadig mindre tid på
pasientrettet arbeid. Fra å bruke 59 % av arbeidstiden på pasientrettet arbeid i 2004, brukte legene i 2012
bare 42,7 % av tiden på slikt arbeid. Legenes arbeidstid er i stadig økende grad opptatt med rapportering,
dokumentasjon og kommunikasjon. Kilde: Legeforskningsinstituttet (LEFO).

Kompetanseutvikling gjennom faglig dialog
Faglig utvikling skjer ikke bare i formaliserte utdanningsløp, men også gjennom kommunikasjon
mellom kolleger i det daglige arbeidet med pasientene [31]. Det er avgjørende for
kompetanseutviklingen at leger kan drøfte problemstillinger med kolleger, spesielt pasienter som ikke
har enkle og klare diagnoser, lidelser eller behov.
Legeforeningens medlemmer opplever at de naturlige møtepunktene i sykehushverdagen, slik som
morgenmøtene, blir stadig færre. Morgenmøtene er viktige for å sikre informasjonsflyten for
inneliggende pasienter og hensiktsmessig fordeling av arbeidsoppgaver hver dag. Morgenmøter brukes
også til internopplæring og er viktige for faglig oppdatering. For at morgenmøtene og andre naturlige
møtepunkter i den kliniske hverdagen skal bidra til faglig utvikling, er det viktig at hovedandelen av
legene er på jobb på dagtid. Dagarbeid er også viktig for sykehuslegenes behov for samhandling og
faglige dialog med andre institusjoner og samarbeidspartnere som fastleger, ansatte i kommunene og
NAV.
Den medisinske utviklingen tilsier at sykehusene må tilrettelegge for at leger får kontinuerlig
fagutvikling og faglig oppdatering i tillegg til perioder med sammenhengende tid til faglig fordypning.
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Nødvendig fagutvikling og faglig felleskap kan ivaretas ved at leger i mindre fagmiljøer inngår som
«satellitt» i et større fagmiljø ved et annet sykehus.

Åpenhet om kvalitet
En nasjonal sykehusplan bør støtte opp under intensjonene bak pasientrettighetene og bidra til en økt
bevissthet rundt kvalitetsarbeid og arbeid med gode kvalitetsindikatorer. Åpenhet rundt resultater må
være hovedregelen. Sykehusene bør også aktivt og systematisk måle pasientenes erfaringer i
kvalitetsarbeidet [110].
På mange områder mangler god dokumentasjon på hva slags kvalitet på behandling pasientene har fått
og hvilke behandlingsresultater som ble oppnådd på avdelingsnivå (resultatkvalitet). Innføring av flere
kvalitetsregistre gir oss gradvis bedre kunnskap om resultatene på behandling. Men kvalitetsdata
brukes i for liten grad til å dokumentere og kommunisere kvaliteten av behandlingen til pasientene.
Dagens pasienter etterspør i økende grad informasjon om kvaliteten på behandlingen som blir gitt.
Kvalitetsdata brukes også for lite i sykehus og avdelingers vurdering og forbedring av egen kvalitet.
Dagens nasjonale kvalitetsindikatorer for spesialisthelsetjenesten gir ikke et godt bilde av kvalitet.
Kvalitetsindikatoren oppleves som lite relevante av helsepersonellet som skal rapportere på dem.
Informasjonen er også lite målrettet for pasienter som ønsker å velge mellom behandlingssteder.
Fra 1. januar 2014 ble en begrenset kvalitetsbasert finansiering (KBF) i spesialisthelsetjenesten
innført. Et system som belønner den medisinske kvaliteten på behandlingen bør inkluderes i arbeidet
med en nasjonal sykehusplan slik at kvalitetsinformasjon kan benyttes til læring og forbedring på
klinisk aktivitet, forskning og styring av sykehusene. Systemet må legge vekt på måling av
helsemessige gevinster av behandlingen pasientene har fått, både på lokalt, regional og nasjonalt nivå
[31].
Kvalitet på utdanning og kompetanseutvikling må også måles. Arbeidet må forankres i fagmiljøene,
og antallet kvalitetsindikatorer må holdes på et håndterbart nivå.

«Det må utvikles et nasjonalt system for dokumentasjon og synliggjøring av
kvalitet, læring og kvalitetsforbedring med gode nasjonale kvalitetsindikatorer
som kan brukes til styring av virksomheten»
Representantforslag i Stortinget fra Erna Solberg, Bent Høie og Sonja Irene Sjøli (alle fra
Høyre) 2011-12
Boks 9 Hva er en kvalitetsindikator?
En kvalitetsindikator kan defineres som en målbar variabel som skal si noe om kvaliteten på et komplekst
fenomen, som i seg selv er vanskelig å måle. Kvalitetsindikatorer kan brukes som støtte til kvalitetsforbedring, til
helsepolitisk styring, til virksomhetsstyring, som grunnlag for forskning, samt av pasienter ved valg av
behandlingssted eller behandlere. Det er vanlig å dele kvalitetsindikatorer inn i struktur-, prosess- og
resultatindikatorer. Strukturindikatorer måler helsetjenestens rammer og ressurser, herunder kompetanse, utstyr,
fasiliteter. Prosessindikatorer beskriver konkrete aktiviteter i et pasientforløp, og om pasientene har mottatt de
helsetjenester de bør i henhold til for eksempel prosedyrer og retningslinjer. Resultatindikatorer belyser
pasientens gevinst i form av overlevelse, fysisk tilstand, psykisk reaksjon og tilfredshet med behandling mv.

Samordning av sykehusbygg
Sykehusdrift er en kompleks virksomhet med mange organisatoriske nivåer. Helseforetakene eier og
forvalter den største og en av de mest komplekse bygningsmassene i Norge, større enn Forsvarsbygg
og Statsbygg.
Bygningene i helseforetakene forvaltes i stor grad desentralisert og med ulike systemer for
vedlikehold, utvikling/avvikling og avhending [25]. Fraværet av nasjonale føringer for
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eiendomsområdet har gitt lite fokus på styring og utvikling av bygg- og eiendomsforvaltning. Dette
kan skyldes at de regionale helseforetakene har et «sørge for»-ansvar når det gjelder tjenestetilbudet
og andre oppgaver, men det er ikke angitt mål for støttefunksjoner som bygg og eiendom. Dette trass i
at eiendommene utgjør en betydelig andel av helseforetakenes kapital (ca. 70-80 % av
balanseverdiene) [111].
Historiske tall viser en svært høy kvadratmeterkostnad i Norge sammenliknet med Sverige og
Danmark [25]. I sykehusutbyggingen i Danmark kan kostnadene være maksimalt 29 000 NOK per
kvadratmeter i somatiske bygg. Ved «nye» Karolinska Sjukhuset i Stockholm er prisen 40 000 NOK
per kvadratmeter. Eksempler på kvadratmeterpris på gjennomførte og planlagte byggeprosjektene i
Norge viser 53 000 NOK per kvadratmeter for nybygg ved Akershus universitetssykehus og 70 000
NOK per kvadratmeter ved Vesterålen sykehus. Utstyr er inkludert i disse eksemplene.
I dag planlegges og iverksettes de ulike byggprosjektene i Norge lokalt eller regionalt, men de
regionale helseforetakene har kun et fåtall større prosjekter. Det finnes ikke noe system for
erfaringsoverføring fra det ene prosjektet til det andre [25,26,111]. Regjeringen Solberg har varslet at
den i 2014 etablerer et felles eid helseforetak, lokalisert til Trondheim, som skal samordne
eiendomsvirksomheten i spesialisthelsetjenesten. Dette skal styre utvikling, drift og bygging av
sykehus. Legeforeningen stiller seg positive til en slik etablering.
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6. Finansieringssystemet må evalueres
Ekstraordinære investeringer vil ikke løse de langsiktige finansieringsbehovene i helsesektoren.
Legeforeningen ønsker derfor en samlet vurdering av finansieringssystemet, inkludert innsatsstyrt
finansiering, kvalitetsbasert finansiering, regional inntektsfordeling, økningen av sykehusenes
låneramme, offentlig-privat samarbeid og refusjon av merverdiavgiften for medisinskteknisk utstyr. Et
mål må være å gi sykehusene mest mulig forutsigbarhet i planleggingen. En utredning om flerårige
budsjetter er i den forbindelse lovt [1].
Statsbudsjettet for 2014 forutsetter 2,6 % aktivitetsvekst [112,113]. Dersom det skal bli rom for
investeringer, må det følge med en produktivitetsvekst. Spørsmålet er om en bedre utnyttelse av
midlene hadde vært en økning på investeringssiden, slik at sykehusene hadde oppnådd høyere aktivitet
og kortere ventelister, i tillegg til en langsiktig gevinst med oppgradert utstyr. Hvorvidt det vil være
gunstig med et tydeligere skille mellom bevilgninger til drift og investeringer, bør derfor vurderes i
nasjonal sykehusplan.

Innsatsstyrt finansiering
Legeforeningen støttet innføringen av innsatsstyrt finansiering (ISF) i spesialisthelsetjenesten i 1997
og anser fremdeles modellen som hensiktsmessig for å stimulere til økt aktivitet i
spesialisthelsetjenesten. ISF er imidlertid en ordning for overføring av midler fra stat til de regionale
helseforetakene. I praksis har det blitt slik at ordningen også videreføres på nivåene under de regionale
helseforetakene (foretak, klinikk, avdeling). Når innsatsstyrt finansiering brukes som gjennomgående
system, får det utilsiktede vridninger i helsetjenestetilbudet. Modellen bør derfor justeres i forhold til
ønsket aktivitet og for ivaretaking av kapital, utdanning og forskning. Fra 2014 er refusjonsandelen for
den innsatsstyrte finansieringen økt fra 40 % til 50 % [112,113]. Det endrer til en viss grad
inntektsfordelingen mellom de regionale helseforetakene, men forutsetter at den regionale
inntektsfordelingen delvis skal nøytralisere skjevheten.
Diagnoserelaterte grupper (DRG) skal gi en oversiktlig beskrivelse av aktiviteten ved sykehusene og
gjøre det mulig å sammenligne sykehus [114]. Et sykehus, en klinikk eller avdeling med en
pasientsammensetning som avviker fra gjennomsnittet på RHF-nivå vil likevel kunne komme skjevt ut
både i forhold til aktivitetsstatistikk og finansiering. Antall DRG-poeng (vekten) per opphold er den
samme for pasienter med enkelt sykdomsbilde som for komplisert sykdomsbilde innen én og samme
DRG. Foretak/klinikker/avdelinger med en overvekt av pasienter med enkelt sykdomsbilde vil fremstå
som effektive, med høy produktivitet og lavt kostnadsnivå. Foretak, klinikker eller avdelinger med
overvekt av pasienter med komplisert sykdomsbilde vil motsatt fremstå som lite effektive, med lav
produktivitet og høyt kostnadsnivå. Den første gruppen enheter vil generere et overskudd fra driften
mens den andre gruppen enheter vil gå med underskudd. For klinikere virker det urimelig og
demotiverende at ulik pasienttyngde ikke gjenspeiles i aktivitetsstatistikk eller finansiering.
Det er en vesentlig kritikk at nye behandlingsmetoder med avvikende kostnadsbilde ikke fanges raskt
nok opp av ISF-ordningen. Det er for lange tidsintervaller mellom justering av vektene i DRGsystemet. Videre er det en allmenn oppfatning at kirurgiske og spesielt ortopediske opphold
favoriseres på bekostning av medisinske opphold, og da særlig rehabiliteringsopphold.

Kvalitetsbasert finansiering
Fra 1. januar 2014 ble kvalitetsbasert finansiering (KBF) i spesialisthelsetjenesten innført. Dette
belønner den medisinske kvaliteten på behandlingen. En andel av de regionale helseforetakenes
budsjetter gjøres avhengig av måloppnåelse ved bruk av kvalitetsindikatorer, inkl. brukererfaringer.
«Kvalitetsbasert finansiering vil gi mer oppmerksomhet på kvalitet. Formålet er å bidra til høyere
måloppnåelse i kvalitets- og pasientsikkerhetsarbeidet samlet sett, og kan være et supplement til
gjeldende finansieringsordninger rettet mot regionale helseforetak» [115]. Det blir økonomisk gunstig
å oppnå visse minstestandarder eller hensiktsmessige utfall av behandling. Det er utfordringer på flere
nivåer knyttet til kvalitetsbasert finansiering som f.eks. å fange opp insentiver som gir uønskede
vridningseffekter [116].
48

Sykehus for fremtiden – innspill til nasjonal sykehusplan
Kvalitetsbasert finansiering i Norge er en treårig forsøksordning. Foreløpig gjelder denne ordningen
0,5 % av bevilgningene til spesialisthelsetjenesten, 500 millioner kroner er bevilget [112,113]. På sikt
kan det være aktuelt å utvide ordningen. Kvalitetsbasert finansiering kommer i tillegg til eksisterende
finansieringsordninger, dvs. basisbevilgning og innsatsstyrt finansiering. En helhetlig gjennomgang av
finansieringssystemet må vurdere balansen mellom volumbasert finansiering og kvalitetsbasert
finansiering.

Den regionale inntektsfordelingen
Regjeringen nedsatte i desember 2006 et utvalg ledet av Jon Magnussen med mandat til å foreslå nye
prinsipper for fordeling av basisbevilgningen til de regionale helseforetakene. Magnussen-utvalget
avga sin innstilling i 2008 og foreslo en betydelig omfordeling av bevilgningene mellom regionene
[117]. Den foreslåtte fordelingen innebar en reduksjon av inntekter for Helse Sør-Øst og en økning i
inntekter til de tre andre regionale helseforetakene. Etter høringsrunden besluttet regjeringen at Helse
Sør-Øst ikke skulle fratas midler, men at Helse Nord, Helse Vest og Helse Midt-Norge skulle få ekstra
tilskudd over en toårsperiode (2009-10). Omfordelingen ble altså ivaretatt gjennom en ekstraordinær
vekst i den totale rammen for de helseforetak som etter modellen fikk for lite.
Det er tatt til orde for at modellen bør justeres. Behovsvurderingene i dagens modell er basert på data
fra 2004-05 og sykdoms- og forbruksmønster kan ha endret seg siden da. Videre bør det undersøkes
om flere av kriteriene som inngår (eller ikke inngår) i dagens modell skal endres, herunder (mulige)
effekter for behov av klima/breddegrad, ikke-vestlige innvandrere, storby, levekårsvariabler og grad
av deltakelse i arbeidsmarkedet. Det har også skjedd store endringer for prehospitale tjenester
(ambulanse og pasienttransport) og forskjeller mellom de regionale helseforetakene i valg og
vektlegging av kriterier. Nasjonal sykehusplan kan bety en omfordeling av inntektene og da trengs en
mer differensiert finansieringsmodell.

Økonomiske virkemidler i samhandlingsreformen
Fra 2012 ble det som en del av samhandlingsreformen innført en ny modell: kommunal
medfinansiering. Intensjonen var at kommunene skulle bygge ut helsetjenester som kunne overta en
del av spesialisthelsetjenestens funksjoner. Dermed skulle en del henvisninger fra fastleger og
legevaktleger til spesialisthelsetjenesten unngås ved at pasientene i stedet fikk et kommunalt
behandlingstilbud. En betydelig del av aktiviteten i spesialisthelsetjenesten er imidlertid henvisninger
mellom avdelinger, eller pasienter settes opp til nye kontroller ved samme avdeling. Utvikling av nye
tilbud i kommunehelsetjenesten kan gjøre det mulig å gi en del pasienter et bedre tilbud i kommunen
enn å bli lagt inn på sykehus, men det trengs et bedre finansieringsgrunnlag.
Kommunal medfinansiering er langt fra dekkende for å bygge opp det samlede omfanget av tilbud
som kommunene har som følge av samhandlingsreformen. Det er fortsatt ingen insentiver som gir
kommunene en skikkelig giv for å satse på helsefremmende og primærforebyggende tiltak - tiltakene
som har effekt på lang sikt. Det er fortsatt behov for en betydelig økning i tilbudene til befolkningen,
som burde ha vært på plass før oppgaver ble flyttet fra spesialisthelsetjenesten til
kommunehelsetjenesten. Legeforeningen mener eksempelvis at opptrappingsplaner med tilknyttede
økonomiske midler vil kunne være en mulig måte å finansiere kommunenes nye oppgaver. Det bør
også vurderes modeller for stykkprisfinansiering, som har vært vellykket for å øke aktiviteten i
allmennlegetjenesten og spesialisthelsetjenesten.
Kommunene må ha økonomiske insentiver for å utvikle helsetjenesten, uavhengig av kommunal
medfinansiering. Kommunal medfinansiering er en for svak ordning til at kommunene vil ta på seg
risiko/ansvar etablere egne kommunale tilbud. Det er i de fleste tilfeller mer lønnsomt å betale 20 % av
regningen gjennom ordningen enn å bygge opp egne kommunale tilbud. Kommunenes økte ansvar for
å forebygge sykdom må også prioriteres, både gjennom det helsefremmende arbeidet og gjennom
tidlig intervensjon – til pasientenes beste. Regjeringen Solberg ønsker å avvikle kommunal
medfinansiering [118]. Hvilke økonomiske virkemidler som er hensiktsmessige, må vurderes og ses i
sammenheng med resten av behandlingskjeden. Samhandlingsreformen må ikke forbli en økonomisk
reform om hvordan regningen skal deles mellom kommuner og sykehus.
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Et annet økonomisk virkemiddel som ble innført med samhandlingsreformen, er kommunal
betalingsplikt. Den innebærer at kommunene har finansieringsansvaret for utskrivningsklare pasienter
ved å få overført midler fra sykehusenes basistilskudd. Antall liggedøgn for utskrivningsklare
pasienter er redusert fra 135 000 i 2011 til 56 000 i 2012 [119]. Det er viktig å merke seg at økt
aktivitetsnivå i sykehusene vil medføre flere utskrivningsklare pasienter og behov for økte midler i
kommunene for å ta imot disse.

Økt låneramme
De regionale helseforetakene har et helhetlig ansvar for investeringer og drift av sykehusene i egen
region. Dette ansvaret er underbygd ved at midler til investeringer er lagt inn som en del av de
regionale helseforetakenes basisbevilgninger [22]. I årene frem til 2010 ga Helse- og
omsorgsdepartementet investeringstilskudd til utvalgte investeringsprosjekter, men denne ordningen er
ikke videreført. De regionale helseforetakene må med dagens regler planlegge investeringsprosjekter
slik at kostnadene kan håndteres innenfor eksisterende økonomiske rammer. Helse- og
omsorgsdepartementet kan gi de regionale helseforetakene lån til større investeringsprosjekter over
500 millioner kroner, men lånerammen har vært begrenset til 50 % av de regionale helseforetakenes
investeringskostnader. Det innebærer at helseforetakene som hovedregel har finansiert 50 % av
byggekostnadene over egen drift. Dette har gitt helseforetakene en likviditetsbelastning som har gjort
det krevende å realisere nødvendige byggeprosjekter. I tillegg har helseforetakene vært nødt til å spare
midler fra driften over flere år for å realisere nye sykehusbygg eller oppgraderinger. Dette er bygg som
kan gi bedre helsetjenester og bedre ressursbruk [111]. Fra 2014 økes låneandelen til 70 % samt at
avdragstiden utvides fra 20 til 25 år, slik at det blir enklere og mer forutsigbart å planlegge nye
sykehus [120]. Dette kan bidra til raskere igangsetting av og bedre fleksibilitet for større prosjekter.
Samtidig er det et tankekors at økt låneramme vil kunne bidra til større gjeldsbyrde i de regionale
helseforetakene og gjøre dem mer utsatt for rentesvingninger [25]. Økning av lånerammen er derfor
bare et supplement til en tiårig investeringspakke for bygg og medisinskteknisk utstyr.

Offentlig-privat samarbeid om sykehusbygg
Det er en viktig politisk diskusjon om offentlig-privat samarbeid (OPS) bør tas i bruk i forbindelse
med utbygging og/eller drift av sykehusbygg. Legeforeningen har ikke tatt standpunkt for eller i mot
OPS, men mener at finansieringsformen bør utredes i nasjonal sykehusplan. Offentlig-privat
samarbeid finnes i ulike varianter:
- Ved at private investerer, tar ansvar for bygging, drift og vedlikehold, mens det offentlige
betaler leie og avdrag.
- Ved at det offentlige investerer selv, men en privat aktør tar ansvar for bygg, drift og
vedlikehold mot leie.
- Ved at offentlig eier og privat aktør deler på investeringen, men at de private aktørene har
ansvaret for bygging, drift og vedlikehold.
Dersom drift, herunder vedlikehold, av sykehusbygg settes bort til private vil sykehusledelsen kunne
konsentrere seg om pasientbehandlingen og andre viktige oppgaver ved sykehusene. En slik løsning
forutsetter imidlertid forutsigbare leiekostnader, og at man klarer å unngå unødvendig byråkrati.
Internasjonalt har OPS blitt brukt med varierende resultat. Utbyggingen av det nye Karolinska
Sjukhuset er et eksempel som tydeliggjør noen av utfordringene ved OPS som finansieringsform, og
som «tyvärr [är] ett exempel på hur det inte borde få gå till» [121].

Fritt behandlingsvalg
I regjeringsplattformen står det at pasientenes rettigheter skal styrkes og den enkelte skal få rett til fritt
behandlingsvalg [1]. Ordningen skal først delinnføres innen rus og psykiatri. I nasjonal sykehusplan
vil det være behov for å vurdere hvilke konsekvenser ordningen får når den blir overført til den
somatiske delen av spesialisthelsetjenesten. Bruk av private tjenesteaktører må ikke få undergrave
sykehusenes økonomiske rammebetingelser.

50

Sykehus for fremtiden – innspill til nasjonal sykehusplan
I oppdragsdokumentetene for 2014 er det stilt krav om at de regionale helseforetakene i større grad
gjør bruk av private aktører der det vil bidra til å redusere ventetidene[122]. Omfang og effekt av dette
må inkluderes i nasjonal sykehusplan.

MVA-refusjon for medisinskteknisk utstyr
Sykehusene betaler merverdiavgift på medisinskteknisk utstyr, selv om staten finansierer
helsetjenestene. For eksempel investerte Helse Sør-Øst RHF 553 millioner kroner i medisinskteknisk
utstyr i 2011 [123]. MVA-utgiftene fremkommer ikke av årsregnskapet, men vi kan anta at kostnadene
utgjør mer enn 100 millioner kroner.
Merverdiavgiften utgjør en betydelig kostnad som kan bidra til å hindre nødvendige investeringer i
medisinskteknisk utstyr. Den nye regjeringen vil gi høy prioritet til arbeidet med å få på plass en
ordning som gir nøytral merverdiavgift i statlig sektor [112]. Det er uklart hvor omfattende ordningen
blir eller hvilken modell som skal anvendes, f.eks. har kommunene, NSB, Avinor og Veivesenet
forskjellige modeller for merverdiavgift. Avhengig av hvilke endringer som gjøres, mener
Legeforeningen at MVA-refusjon for medisinskteknisk utstyr må tas med i en samlet vurdering av
finansieringssystemet i en nasjonal sykehusplan.
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7. Behov for en investeringspakke
Nasjonal sykehusplan må primært fokusere på å utrede en hensiktsmessig struktur for
sykehusfunksjoner. Men for å ivareta funksjonene på en forsvarlig måte er man avhengig av en god
infrastruktur. Sykehusbygg og medisinskteknisk utstyr må følge funksjonene.

«Vi ser veldig alvorlig på at vedlikeholdsarbeidet ved sykehusene ikke er godt
nok, og vi mener dette påfører samfunnet økte utgifter over tid»
Tidligere riksrevisor Jørgen Kosmo

Norge bruker relativt lite på helse
Det har den senere tid pågått en faglig og politisk debatt om nivået på de norske helseutgiftene [124126] [127]. Debatten har sin rot i ulike måter å beregne helseutgifter på [124,128-130], og forskjeller i
hvilke utgifter som tas med i helseregnskapene i forskjellige land [124,126,129,130]. Norge
inkluderer, i større grad enn mange andre land, helseutgifter til pleie og omsorg (f.eks. sykehjem og
hjemmesykepleie) i helseutgiftene [130]. I tillegg må helseutgiftene vurderes opp mot prisnivået på
helsetjenester i ulike land. På grunn av ulikt lønns- og kostnadsnivå i helsetjenesten i ulike land kan
det bli store forskjeller i hva det koster å produsere tjenester hvor lønn utgjør en stor andel av
kostnadene, for eksempel innen helsetjenestene [131]. Når det tas høyde for ulikheter i rapportering og
i lønnsutgifter, plasserer Norge seg rundt gjennomsnittet for OECD [39].
Hvor mye Norge skal bruke på helsetjenester, er selvsagt et spørsmål om politikk og prioritering. Men
en fornuftig debatt om hvor nivået på helseutgiftene bør ligge, må bygge på en felles forståelse av hvor
mye Norge i dag faktisk bruker på helsetjenestene sammenlignet med andre land. På bakgrunn av sin
vurdering av situasjonen i helsetjenesten sammen med den analysen av helseutgiftene som
Legeforeningen har gjennomført, mener foreningen at helsetjenestene i Norge er underfinansiert. Det
betyr at det konstant er et misforhold mellom pålagte oppgaver og tilgjengelige ressurser.

Skjevt utgangspunkt
Helseforetaksloven § 43 pålegger helseforetakene å føre regnskap etter regnskapsloven, og var et
sentralt grep i helseforetaksreformen [22]. Sykehusene skulle sikres økonomi som skulle gjøre det
mulig å ivareta utstyr og kapital. Slik gikk det imidlertid ikke. Tilførsel av kapital gjennom
basistilskuddet til de regionale helseforetakene står ikke i samsvar med kapitalbehovet.
Nyinvesteringer i bygg/anlegg og medisinskteknisk utstyr forutsetter overskudd på drift. Dette er
nærmest umulig å få til med dagens økonomiske premisser. Ved innføringen av helseforetaksmodellen
ble det foretatt en verdsetting av helseforetakenes bygningsmasse og utstyr, men denne
åpningsbalansen ble satt for sent og for lavt. Med den modellen som i 2003 ble lagt til grunn for føring
av årsregnskap, ble foretakene bare i stand til å gjenanskaffe om lag 60% av gjenanskaffelsesverdien
av de anleggsmidlene de overtok, gitt den inntektsstrømmen foretakene har for å dekke avskrivninger.
Gjenanskaffelsesverdien ble økt til 80% i 2007 [132].
De siste ti årene har helseforetakene investert stadig mindre i bygg og medisinskteknisk utstyr
sammenliknet med inntekten. Dette er i utakt med de fleste andre sektorer, som har hatt en økning i
samme tiårsperiode. Beregninger basert på sykehusenes langtidsplaner viser at denne utviklingen vil
fortsette. Det samlede investeringsbehovet i samme tidsperiode [25], er for stort til at det kan realiseres
gjennom overskudd på drift uten at det går utover pasienttilbudet. Det er derfor behov for en
ekstraordinær investeringspakke for oppgradering og nye sykehusbygg. Midlene til
investeringspakken må ikke tas av driftsmidlene og slik ytterligere forverre misforholdet mellom
pålagte oppgaver og ressurser.

For stramt økonomisk
Tilførsel av kapital til helseforetakene står ikke i samsvar med kapitalbehovet. Økonomikontroll er
viktig, men pasientenes behov for gode og sikre helsetjenester må stå i sentrum. Det er behov for en
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mer balansert styring av helsetjenesten, der kvalitet og pasientsikkerhet vektlegges på lik linje med
økonomi og produksjon.
Sykehusenes økonomiske rammer er for stramme og investeringer i bygg og medisinskteknisk utstyr
har blitt en salderingspost. Etterslepet øker, og dette har negative konsekvenser for pasientsikkerheten,
effektiviteten og arbeidsmiljøet ved sykehusene. Det er utfordrende for helseforetakene å sette av nok
midler til investeringer [25,28].

Investeringspakke for bygg og medisinskteknisk utstyr
Nye beregninger, basert på tre ulike metoder, viser et dokumentert investeringsbehov på mellom 62 og
84 milliarder kroner for å oppgradere eksisterende bygningsmasse samt å tilpasse den til fremtidens
behov [25]. Tilsvarende viser en ny analyse, basert på fire modeller, et spenn i investeringsbehovet for
medisinskteknisk utstyr fra 16 til 27 milliarder kroner over ti år. Legeforeningen foreslår derfor en
tiårig investeringspakke for bygg og medisinskteknisk utstyr. Den må inngå i en nasjonal sykehusplan.

(Forslag fra Frp, Høyre og Krf:)» (...) i dagens situasjon med lange ventelister
og ventetider må foreta nødvendig oppgradering av utstyr, herunder IKT, uten
at dette medfører redusert pasientbehandling. Disse medlemmer mener derfor at
det er hensiktsmessig med en investeringsplan for nytt sykehusutstyr»
Innstilling Stortinget 2012-13
De kommende fem årene planlegger helseforetakene å øke investeringene, men noe under nivået for
2004-09 [25]. Fra 2013-17 planlegger de regionale helseforetakene med årlige investeringer på
mellom 8,2 til 9,4 milliarder kroner, hvorav ca. 1 milliard kroner er årlig avdrag på lån (fig 9) [25].
Men investeringsplanene forutsetter vesentlig økte driftstilskudd, og bygger på en forventning om
ytterligere forbedring av årsresultatene [25]. RHF-ene legger opp til en forbedring fra 1,7 milliarder
kroner i 2012, til 2,5 milliarder i 2014 og 3,3 milliarder i 2016. Legeforeningen mener at disse planene
ikke vil la seg fullt ut realisere, og peker på at Helse Sør-Øst og Helse Nord i sine langtidsbudsjetter
har lagt inn vesentlig høyere investeringer enn hva som kan bæres av en kontantstrøm som i 2012.
Langtidsbudsjettene inkluderer heller ikke spesifikke rammer for mulige fellessykehus i Vestre Viken,
Campus Oslo eller Sykehuset Sørlandet. Hvis man ønsker en tidsriktig sykehusstruktur i Norge, vil
behovet øke ytterligere og gapet mellom planlagte investeringer og behov er da langt større. Det reelle
investeringsbehovet overgår det investeringsnivået som er mulig for helseforetakene å bære med
dagens rammebetingelser.

Må satse på sykehusbygg
For å få et bilde av det reelle investeringsbehovet, må man vurdere behov for ombygging,
relokalisering, avhending og nybygg. Det trengs en kritisk gjennomgang av hvilke bygninger som bør
oppgraderes, hvilke som bør ombygges og hvilke som bør erstattes av nybygg eller andre lokaler. I
hvilken grad støtter bygningene opp om helseforetakenes målsetninger og krav til leveranse av
effektive og gode helsetjenester? For å kunne vurdere omfanget må det tas hensyn til antatt
endringsbehov. De regionale helseforetakene planlegger å investere mellom 48-54 milliarder kroner i
sykehusbygg de neste ti årene. Det vil ikke være tilstrekkelig [25]. Tilstanden for mange sykehusbygg
er godt dokumentert [25,27,111,133]. Noen sykehusbygg er ikke egnet for pasientbehandling og er til
hinder for hensiktsmessig pasientflyt.
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«Man kan ikke la bygningene forfalle hvis man fortsetter behandlingen i disse
byggene, det er etter min mening ganske uforsvarlig med tanke på hensynet til
pasientene»
Tidligere riksrevisor Jørgen Kosmo

Hovedproblemet er at en stor andel av dagens bygningsmasse i spesialisthelsetjenesten er i for dårlig
teknisk stand, og relativt store deler av bygningsmassen er rapportert å være lite egnet eller uegnet
[111]. Kartlegginger i 2011-13 viser at 53 % av bygningsmassen har en tilstand som ikke er
tilfredsstillende og vil kreve tiltak henholdsvis innen fem år og innen ti år (figur 17,[25]). I en lik
kartlegging i 2007 var det tilsvarende tallet 40 %, hvilket indikerer en tydelig forringelse av
bygningsmassen. I rapporten State of the Nation [27] vurderes ca. 60 % av eiendomsmassen i
spesialisthelsetjenesten som god eller akseptabel. Om lag 30 % av eiendomsmassen fremstår som
utilfredsstillende og har behov for utbedring.
Bruk av avansert medisinskteknisk utstyr innebærer byggtekniske krav til bedre fundamenter og
bærekonstruksjoner, bredere ganger og høyere takhøyde [111]. Etasjehøydene har generelt økt,
spesielt i behandlingsarealer og arealer til operasjon, spesialiserte laboratorier og bildediagnostikk på
grunn av mye plasskrevende utstyr. Det er dokumentert et betydelig teknisk og bygningsmessig
oppgraderingsbehov, i tillegg til endringer av bygningsmassen for å tilpasse lokalene til fremtidig
helsetjenestetilbud. Store deler av dagens bygningsmasse er i en alder som krever omfattende
utskiftninger og oppgraderinger. Samtidig står vi foran en situasjon der flere av de relativt nye
sykehusene (som Rikshospitalet og St. Olavs Hospital) vil forfalle mer eller mindre samtidig, dersom
de ikke blir vedlikeholdt.

Boks 10. Byggekostnader tilsvarer ca. 1 driftsår
Byggekostnadene for nye sykehusbygg er ofte ikke større enn utgiftene til ca. ett driftsår for et
sykehus. Eksempelvis var prosjektkostnaden for Akershus universitetssykehus (Ahus)
berammet til 8,1 milliarder kroner [134] og omsettingen for 2012 var 7,2 milliarder kroner
[135]. De to milliardene som byggekostnadene ble redusert med ved Ahus, tilsvarer nå 3-4
måneders driftsutgifter ved det samme sykehuset. Selv under byggeperioden viste man at med et
forventet driftsbudsjett på Ahus på ca. 2,5 milliarder kroner i året, ville driftsbudsjettet allerede
etter tre år ha oversteget hele anleggskostnaden [134].

«Vi har et hav av etterslep. Selv om vi er offensive nå, investerer og pusser opp,
så er det 30 år med unnlatelsessynder å ta igjen. Derfor er arbeidsoppgaven
enorm»
Per Oddvar Synnes, hovedverneombud Oslo universitetssykehus

Sykehusbygg skal legge til rette for gode pasientforløp. Dette krever en bygningsmasse som er godt
egnet og tilrettelagt for både dagens og fremtidige bruksformål. Dersom bygningene og de tekniske
løsningene begrenser effektiviteten i kjernevirksomheten, vil dette over tid ha store negative
konsekvenser for behandlingstilbudet.
Den nåværende standarden på mange norske sykehusbygg preges av forfall og er til hinder for
hensiktsmessig pasientflyt. Enkelte bygg er i så dårlig stand at de ikke egner seg til pasientbehandling.
Ved enkelte sykehus faller takbiter ned og maling flasser av, mens andre må kutte i antall pasienter de
behandler grunnet omdisponering av midler og pengebruk på vedlikehold og investeringer.
Uten en investeringspakke vil sykehusene fremdeles måtte bruke midler av budsjettene for å tette det
store etterslepet på vedlikehold og utstyr, istedenfor å bruke ressurser på å behandle flere pasienter.
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Investeringsnivået er redusert
«Arbeiderpartiet vil investere i mer moderne utstyr og nye sykehusbygg.»
Arbeiderpartiets investeringsløft 2013

Etter sykehusreformen i 2002 økte investeringene i spesialisthelsetjenesten frem til 2007. Midlene ble
tildelt som felles ramme for drift og investeringer, med betydelige lån og øremerkede midler til de
store prosjektene. Fra perioden 2004-08 til 2009-12 falt nivået av samlede investeringer i
spesialisthelsetjenesten.(figur 2, side 6 [25]). I 2007 var de totale investeringene på 8,7 milliarder
kroner. Etter 2007 falt de samlede investeringene jevnt ned til 5,4 milliarder kroner i 2011, før de økte
til 7,1 milliarder i 2012. Reduksjonen er hovedsakelig knyttet til en nedgang i investeringer i bygg.
Mye av investeringsmidlene ble brukt på nybygg som var planlagt før reformen, særlig St. Olavs
hospital og Akershus universitetssykehus [28]. Det ble ikke igangsatt nye større sykehusbygg etter St.
Olavs Hospital og Akershus universitetssykehus, før bygging av Sykehuset Østfold.
Øremerkede midler til investeringer ble utfaset i den aktuelle perioden, og tilgangen på statlige lån ble
begrenset. Som følge av dette ble det totale investeringsnivået betydelig redusert, men det har steget
igjen de siste årene (figur 23) [25].

Figur 23. Historiske og planlagte investeringer 2009-2017. NOK milliarder, inflasjonsjusterte 2012kroner. Merknad1, investeringer i bygningsmasse prisjustert med SSBs byggekostnadsindeks for
boligblokker. Andre investeringer prisjustert med SSBs KPI. Merknad2, utbetalinger til kjøp av
driftsmidler. Investeringer i immaterielle eiendeler er ikke inkludert. Merknad3, Helse Vest og Helse SørØst oppgir langtidsplaner i faste 2012-kroner. Kroneverdi er ikke spesifisert for Helse Midt og Helse
Nord. Kilde: [25]

Utstyrsparken må oppgraderes
Moderne medisinskteknisk utstyr er en kritisk innsatsfaktor for god, sikker og effektiv
pasientbehandling. For eksempel gir moderne ultralydapparater og EEG-apparater bedre diagnostikk.
Nyere strålemaskiner avgir mindre farlig stråling og yteevnen på utstyret øker når det byttes ut. Dette
sikrer bedre kvalitet i behandlingen, bedre driftseffektivitet og økt pasientsikkerhet. Noen medisinske
spesialiteter, slik som de medisinske laboratoriefagene, er spesielt utstyrsintensive. I Legeforeningens
undersøkelse til sykehusleger svarte ca. 52 % at utdatert medisinskteknisk utstyr ved deres avdeling
har hatt negative konsekvenser for pasientsikkerheten (figur 24) [75].
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Figur 24. Fra Legeforeningens spørreundersøkelse til sykehusleger om deres syn på situasjonen for
medisinskteknisk utstyr [75].

Medisinskteknisk utstyr er ofte teknisk avansert og i økende grad digitalt, og Moores lov15 gjelder
også i helsesektoren. Det er også et stadig økende behov for at medisinskteknisk utstyr kommuniserer
med hverandre, sentral datalagring og journalsystemer. Disse faktorene gjør at medisinskteknisk utstyr
har relativt kort levetid og må skiftes ut med jevne mellomrom.
De anerkjente kriteriene til European Coordination Committee of the Radiological, Electromedical
and Healthcare IT Industry [136] deler utstyret inn i tre alderskategorier: Utstyr som er 0-5 år vurderes
som oppdatert. Utstyr som er 6-10 år beskrives som fortsatt egnet for bruk, men gjenanskaffelse må
planlegges. Utstyr som er 10 år og mer bør skiftes ut. Kriteriene sier at minst 60 % av det
medisinsktekniske utstyret bør være mellom 0-5 år, maksimalt 30 % bør være fra 6-10 år og ikke mer
enn 10 % bør være over 10 år. En kartlegging i Helse Sør-Øst viste at gjennomsnittsalderen på det
medisinsktekniske utstyret var 10,1 år i 2010 og investeringsbehovet 2-3 milliarder kr. pluss
merverdiavgift [123]. Alderen på det medisinsktekniske utstyret ser ut til å øke:
«Foretakene setter ikke av tilstrekkelige midler til å stoppe den gradvise forringelsen av en

utstyrspark som er i snitt 9,2 år gammel. I løpet ev en periode på 52 uker i 2010 økte den
gjennomsnittlige alderen på utstyret med 23 uker». [123]
Kartleggingen i Helse Sør-Øst medførte at det ble satt av 1,1 milliarder kroner over tre år til
investeringer i medisinskteknisk utstyr ved Oslo universitetssykehus.
Ordinær utskifting av medisinskteknisk utstyr er nært forbundet med ordinær drift ved helseforetakene
og må finansieres over de ordinære årlige budsjettene. Avskrivningstid for medisinskteknisk utstyr er
ofte 7 (-10) år avhengig av type. Utskiftningen må følge avskrivningstidene og ligger inne i
budsjettene, men det er et stort etterslep og derfor behov for tilleggsbevilgning. En sterkere
investeringsvilje for innkjøp av nytt medisinskteknisk utstyr til rehabiliterte og nye sykehusbygg er

15

Moores lov, etter Intels medgrunnlegger Gordon E. Moore, er observasjonen at antall transistorer i integrerte
kretser fordobles hvert annet år. Det blir ofte tolket som at maskiner som benytter databrikker blir dobbelt så
kraftige eller raske ca. hvert annet år. I løpet av en 10-årig livssyklus har den generelle regnekraften i sentrale
regneenheter (CPU) økt 32 ganger.
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nødvendig. Av det samlede medisinsktekniske utstyret i norske sykehus er 25 % eldre enn den
økonomiske levetiden [25].

Fra fagre ord til handlingsrettet IKT-løft
Legeforeningen etterlyser at det stilles større krav til IKT-systemer i helsevesenet. Digitale tjenester
utgjør en sentral infrastruktur i helse- og omsorgssektoren, og det er nå et stort behov for utvikling av
gode IKT-løsninger som støtter, forenkler og trygger arbeidsoppgavene i helsetjenesten. Det er
dokumentert flere tilfeller der manglende opplysninger har ført til alvorlige konsekvenser. Grunnen
kan være ingen eller mangelfull oversikt over medisinbruk, eller mangelfull oversikt over pasientens
kontakt med helsevesenet. Helsepersonell har da ofte ikke den informasjonen de trenger for å utrede,
diagnostisere, behandle og følge opp pasienten.

«Sykehusene trenger ett IKT-system der de ansatte slipper å gjøre den samme
tingen mange ganger»
Bent Høie, nestleder Høyre

I dagens situasjon har flere selvstendige virksomheter selv ansvar for prioriteringer, anskaffelse og
drift av egne systemer, noe som har resultert i individuelle og forskjellige løsninger som ikke er
kompatible med hverandre. Dette forhindrer integrasjon og gjør pasientforløpet ineffektivt i
informasjonsutvekslingen mellom ulike aktører. Det er ikke uvanlig at pasienter og brukere bringer
med seg papirutskrifter av journalen til neste behandler for å være sikker på at alle relevante
opplysninger foreligger. Pasienter og brukere kan oppleve det som en belastning og stadig måtte
gjenta de samme helseopplysningene til nye behandlere [137].

«Høyre vil etablere en sterkere nasjonal koordinering og finansiering av IKTinvesteringer i helsevesenet»
Høyres stortingsvalgsprogram 2013-17

Realitetene i helsevesenet generelt og spesialisthelsetjenesten spesielt krever et nasjonalt koordinert
løft for å utvikle bedre IKT-løsninger. Regjeringen Solberg har lovt å forsterke det nasjonale
samarbeidet på IKT- og innkjøpsområdet. Et eget helseforetak for strategisk samarbeid på IKTområdet vil bli etablert i Bergen. Investeringer i bedre IKT-systemer vil komme hele helsetjenesten til
gode. Derfor må dette være et statlig ansvar, ikke minst finansielt. Den nye regjeringen sier i
regjeringserklæringen at de vil sørge for et IKT-system som sikrer alle sykehus kan kommunisere
elektronisk og etablere en egen finansieringsordning for investeringene [1]. Skal samordning og
samhandling forbedres, er gode IKT-systemer en forutsetning.
Legeforeningen støtter en sterkere myndighetsinitiert styring og standardisering av IKT-løsninger.
Innføringen av kjernejournal er et stort og viktig skritt i riktig retning for visjonen «én pasient – én
journal» og sømløs informasjonsutveksling i behandlingsforløpet. Det er i denne sammenheng
nødvendig å tydeliggjøre at personvernet ikke må ofres eller svekkes for å få til en smidigere
samhandling. Konfidensialitet i lege-pasient-forholdet må og skal være et ufravikelig prinsipp i
gjennomføringen av et IKT-løft. Samtidig må nye IKT-systemer legge bedre til rette for forsvarlig
uttrekk av data til evaluering, styring, kvalitetsforbedring og forskning.
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8. Skal visjonene i stortingsmeldingen realiseres, trengs det et
betydelig løft på finansieringssiden som er av en slik
størrelsesorden at staten må ta det nødvendige ansvaret [137].
En statlig standardiserings- og sertifiseringsordning må stille
krav til de enkelte leverandørene for å sikre at løsningene er
kompatible. For å unngå finansieringsutfordringer og tilfeldig
prioritering, bør utvikling og implementering av IKT-løsninger
ikke overlates til de enkelte aktørene i helsetjenesten. Statens
rolle må derfor være å medvirke til langsiktig og forutsigbar
finansiering, og stille klare krav til måloppnåelse. Bedre
rolleavklaring og større åpenhet
For at en nasjonal sykehusplan skal bli et godt styringsverktøy må planen få en bred demokratisk
forankring på lokalt, regionalt og nasjonalt nivå. Prosessene fram mot nasjonal sykehusplan blir derfor
viktige. Beslutninger må fattes på rett nivå, og det må være full åpenhet rundt prosessene og kriterier
som blir lagt til grunn for planen.
Utarbeiding av nasjonal sykehusplan må skje i godt samarbeid med fagmiljøene og
pasientorganisasjonene. Legeforeningen mener at fagrådene, med lokalkjennskap til demografiske,
geografiske og faglige forhold, må få en sentral rolle i utarbeidelsen av sykehusplanen.
Det må foretas grundige analyser av demografi, demografisk utvikling, pasientgrunnlag,
forbruksmønster for helsetjenester, og pasientstrømmer på lokalplan og i regionene. Det må også
gjøres en analyse av tilstrekkelige opptaksområder for de ulike spesialitetene og hvilke spesialiteter
som er avhengig av samlokalisering.
En samlet overordnet nasjonal sykehusstruktur må sammenstille de regionale utredningene og vedtas
av Stortinget.

Regionalt faglig samarbeid
De regionale helseforetakene har de senere år fått en mer sentral rolle når det gjelder å samordne den
faglige virksomheten i regionene, bl.a. omtalt i statsbudsjettet [138]. Formen på samarbeidet varierer
fra region til region, men de ulike fagrådene og fagnettverkene har til felles at de fungerer som
rådgivende organer for administrasjonen og styrene i de regionale helseforetakene, i spørsmål som
angår utvikling av tjenestetilbudet, kvalitet, funksjonsfordeling.
For å gi behandling av god kvalitet, må fagmiljøene høres, og faglige argumenter veies opp mot
hverandre før beslutninger tas. Spørsmål med relevans for behandlingskjeder på tvers av
foretaksgrenser og oppgavefordeling mellom helseforetakene må besluttes på faglig grunnlag.
Fagrådene må derfor ha faglig tyngde og god forankring i fagmiljøene.
Fagrådene må bistå helseforetakene med å se det medisinskfaglige utfordringsbildet i regionen.
Fagrådene, eller fagnettverkene, bør få et «følge med»-ansvar for faglig utvikling og kvalitet. De bør,
sammen med administrasjonen, bidra til at behandlingsforløp på tvers av helseforetakene blir
beskrevet, at felles veiledere blir utarbeidet, og delta i plan- og strategiarbeid. De regionale fagrådene
må bestå av klinikere som på et uavhengig grunnlag kan gi faglige råd til de regionale helseforetakene.

Sykehusene må få større handlingsrom
Det er i sykehusene kontinuerlig forbedring og kvalitet skapes. Detaljnivået i helsemyndighetenes
styring av sykehusene må derfor reduseres, samtidig som handlingsrommet til det enkelte sykehus
økes. Den politiske styringen fra eiers side bør konsentrere seg om overordnede forhold. Innenfor
denne rammen skal sykehusene ha frihet. Selv sykehusstyrer med driftsoverskudd må i dag kutte i
midler til forskning og kompetanseutvikling fordi eier har krav til fremtidig overskudd (ref). Dersom
sykehusstyrene skal ha reell funksjon, må de få større råderett over egen drift og eventuelle overskudd.
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«Det er for lang avstand mellom pasientene og legene som opplever
utfordringer på sykehuset, til lederen som har beslutningsmyndighet. Norsk
helsevesen er overadministrert, men underledet.»
Bent Høie, nestleder Høyre

Sykehusstyrenes rolle og funksjon må evalueres. Målet må være at de i sterkere grad baserer seg på
kompetanse og helsefaglige premisser – ikke partipolitisk tilhørighet. Legeforeningen er tilfreds med
at regjeringen har besluttet at de eieroppnevnte styremedlemmene i de regionale helseforetakene og
sykehusene skal velges på bakgrunn av kvalifikasjoner, og at det ikke lengre skal være et krav om at et
flertall av styremedlemmene skal oppnevnes blant politikere [139].
Dagens styrer må få økte helsefaglige forutsetninger for å fatte viktige beslutninger. Beslutningene i
sykehusene må fattes i organisasjonen, godt forankret i fagmiljøene. Det er her helsefaget utøves og
utvikles, ikke gjennom detaljerte styringskrav ovenfra.

De regionale helseforetakenes fremtid
Etter at sykehusene i 2002 ble omorganisert til helseforetak, ble det samtidig opprettet regionale
helseforetak som en erstatning for det fylkeskommunale nivået. Helt fra begynnelsen har det vært
diskusjoner om rollen til de regionale helseforetakene. Diskusjonen har vært hardest i Helse Sør-Øst.
Som organisasjonsenheter står de regionale helseforetakene langt fra den daglige driften av sykehus.
De har blitt et administrativt og faglig lag som mange mener har blitt til et isolerende sjikt mellom
Helse- og omsorgsdepartementet og sykehusene. Mange mener også at de regionale helseforetakene
har hatt et for stort fokus på økonomi og produksjon, og at det har overskygget kvalitet og
pasientsikkerhet i ledelsen av de underliggende helseforetakene. Det har også utviklet seg en
styringskultur i de regionale helseforetakene, der de over tid har tatt en mer politisk rolle.
Legeforeningen mener at har vært for liten åpenhet om problemene ved sykehusene, og for lite dialog
med fagmiljøene om de gode løsningene.
Regjeringen Solberg har varslet at den ønsker å legge ned de regionale helseforetakene etter at det er
utformet en nasjonal helse- og sykehusplan. Legeforeningen mener at det er behov for en justering av
dagens modell for de regionale helseforetakene. Legeforeningen ønsker at flere av de overordnede
oppgavene til de regionale helseforetakene flyttes opp til Stortinget, og at flere oppgaver og mer
myndighet delegeres ned til sykehusene. Det trengs en videreføring av de regionale helseforetakene
som regional samordner og forankrer, men i form av et forvaltningsnivå uten eget styre.
Helse Sør-Øst trenger særegne løsninger
I forbindelse med nasjonal helse- og sykehusplan bør regjeringen utrede alternativer for å dele Helse
Sør-Øst. Slik Helse Sør-Øst framstår i dag, med ansvaret for over halvparten av landets befolkning,
som i organisatorisk og politisk ubalanse i forhold til de andre regionale helseforetakene og Helse- og
omsorgsdepartementet. En deling av Helse Sør-Øst kan bidra til å løse problemene i
hovedstadsområdet.

Stortinget må lede
En nasjonal sykehusplan må være av overordnet karakter og vedtas av Stortinget. Planen må ha et
tiårsperspektiv for å gi nødvendig forutsigbarhet, og revideres hvert fjerde år.
Legeforeningen mener at oppmerksomheten i sykehus i mye større grad må rettes mot utvikling av
helsetjenester med høy faglig kvalitet. Det er det befolkningen, pasientene og fagfolk forventer av et
offentlig helsevesen. Stortinget må i sitt arbeid med en nasjonal sykehusplan sørge for at oppgavene
og prioriteringene står i samsvar med tildelte ressurser. Stortingspolitikerne må innta en toneangivende
rolle i debatten om helt nødvendige prioriteringer i helsevesenet.
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En nasjonal sykehusplan skal ikke bidra til politisk detaljstyring, tungrodde beslutningsprosesser og
”politisering” av faglige spørsmål. Den må derimot legge til rette for at sykehusene får økt myndighet
og handlingsrom.
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1

Samfunnets behov og mål
Flere og bedre tjenester til pasienter som trenger det
God kvalitet og likeverdig tilbud uavhengig av bosted
Kapasitet tilpasset nye behov som følge av samhandlingsreformen

Befolkningen har rett til en fastlege som er tilgjengelig for nødvendig behandling og oppfølgning.
Fastlegeordningen ble innført i 2001 og evaluert av Norges forskningsråd i 2001-20061 . Ordningen ble
omtalt som vellykket med god måloppnåelse, men behovet for videreutvikling av ordningen ble påpekt.
Dette dokumentet begrenser seg til å omtale tiltak for å bedre kommunens legevakt og fastlegetilbud.
Kommunen har i tillegg flere andre viktige legetilbud, for eksempel i sykehjem og helsestasjon, som ikke
omtales.
Et viktig mål for primærhelsetjenesten er forutsigbar og likeverdig kvalitet i hele landet. Økt kapasitet
i fastlegeordningen er nødvendig for å bedre pasientenes tilgang til sin egen fastlege og mulighet for å
bytte fastlege. Fastlegens kjerneoppgave er behandling av pasienter på egen liste og koordinere helsetilbudet til disse pasientene.
Befolkningen bør ha god tilgjengelighet til konsultasjon, sykebesøk, samtaler på telefon og elektronisk
ved oversendelse av epikriser og annen dokumentasjon. Kapasiteten bør brukes riktig og det må skapes
rom for de gruppene som har behov for helsehjelp, men som i for liten grad oppsøker fastlegen. Det er
definert noen nye behov i primærhelsetjenesten, blant annet ved at flere oppgaver er flyttet fra sykehus
til kommunene.
Større legesentra med flere yrkesgrupper vil bidra til at pasienter kan få løst flere helseproblemer samme
sted. Når pasienten får all nødvendig hjelp på fastlegekontoret blir samarbeidet om pasienten bedre.
Det vil redusere behovet for henvisning til sykehus. Økonomiske virkemidler må understøtte denne
utviklingen.
En fastlegepraksis med høy tverrfaglig kompetanse, vil både kunne dekke et behov for kontinuitet og
gi pasienter med sammensatte og kroniske lidelser bedre hjelp. Det vil også legge et godt grunnlag for
arbeid med kvalitet. Piloter der dette prøves ut vil gi kunnskap om effekten av slik organisering. Det er
viktig at denne utviklingen skjer med et tydelig pasientperspektiv der tjenestene bygges rundt pasienten.
Samhandlingsreformen innebærer at mer av helsetjenestene skal leveres i kommunene ved tidligere
utskrivninger fra sykehuset og ved færre henvisninger og innleggelser. Foreløpig tyder mye på at de
økonomiske virkemidlene i samhandlingsreformen virker slik, men uten nødvendige investering i legetjenester i kommunen. Nøkkeltallene for helsetjenesten viser at veksten stort sett har kommet i pleie- og
omsorgssektoren, ikke i legetjenesten2. Under behandlingen av reformen i Stortinget ble det forutsatt
en betydelig styrking av antallet leger i kommunene slik at det medisinske tilbudet til befolkningen ikke
svekkes3. Dette er ikke realisert. Fastlegene har fått flere oppgaver og «sykere pasienter».
___________________
1

www.forskningsradet.no
Nøkkeltall for helsetjenesten, Helsedirektoratet
3
2500 leger, jf St.meld nr 47 (2008-2009)
2
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Eksempel 1: Palliativ omsorg2

I dag dør ca 80 prosent i sykehus eller annen institusjon. 15 prosent dør hjemme.
Undersøkelser viser at flere ønsker å dø hjemme om det legges til rette for det. I kommunal
pleie- og omsorgstjeneste og i sykehusenes kreftavdelinger jobbes det med dette gjennom
organisering av palliative team. Teamene ønsker mer innsats fra fastlegene enn det finnes
kapasitet til i dag. I livets sluttfase kan det være behov for kontakt med fastlegen daglig både
på telefon og sykebesøk.

Fastlegene og kommunen kan utvikle fastlegeordningen ved aktiv bruk av Lokalt Samarbeidsutvalg
(LSU). i tillegg til at fastlegene sørger for systematisk kvalitetsarbeid i egen praksis. Fastlegene og
kommunen kan også utvikle samarbeidet med sykehusene i større grad enn i dag. Den medisinskfaglige ledelsen i kommunene må bli bedre. Fastlegene kan utvikle tverrfaglige sentre der dette er
hensiktsmessig, med egen struktur og ledelse ved senteret, men det forutsetter en økonomisk
handlefrihet til utvikling av praksisen.

2.

_______________
2
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Nøkkeltall for helsetjenesten, Helsedirektoratet

2

Tilgjengelighet for befolkningen og kapasitet
		
Befolkningen må kunne velge fastlege og bytte fastlege
Fastlegen skal være tilgjengelig for listepasienter
Det må være bevissthet om fastlegens kjerneoppgaver og dialog om
nye oppgaver

Fastlegeordningen er basert på at befolkningen skal kunne velge fastlege og bytte fastlege. Det forutsetter et tilstrekkelig antall fastleger med ledighet på liste. Fastlegene skal primært være tilgjengelig for
listepasientene, men også for andre samarbeidspartnere.
Kjerneoppgaven til fastlegen er å gi tilbud til egne listepasienter, men fastlegen samarbeider med
mange:
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De senere årene har det vært en økt ”byråkratisering” som har medført at fastlegene har fått andre
oppgaver enn pasientbehandling. Disse oppgavene pålegges, ofte uten tilstrekkelige konsekvensanalyser
og dialog. For å unngå å legge beslag på behandlingskapasitet og svekke tilgjengeligheten til fastlegene,
må slike forhold utredes før det ilegges pålegg4. I fastlegeforskriften er det fastsatt at fastlegene skal
være mer tilgjengelig på kontoret med kortere ventetid på telefon og til konsultasjon. Det er samtidig
pålagt at legen skal gjennomføre flere oppgaver utenfor legepraksisen, som hjemmebesøk, møter med
andre instanser mm.
Fastlegene er i tillegg til kjerneoppgaver pålagt en rekke dokumentasjons– og rapporteringskrav og andre
oppgaver gjennom lovgivningen. Nye oppgaver bør utvikles gjennom dialog og samarbeid og ikke pålegg
for å unngå vilkårlighet og reduksjon i tjenestetilbudet. Det bør også gjøres en gjennomgang av eksisterende pålegg for å se om noen arbeidsoppgaver kan fjernes.
Legeforeningen ønsker at primærhelsetjenesten skal ta et mer helhetlig og tverrfaglig ansvar for helsetjenestene til pasienter med kronisk sykdom enn før, pasienter som med samhandlingsreformen skal gis
tilbud i kommunene og ikke i sykehus og samtidig gi et faglig godt og tilgjengelig tilbud til pasienter med
behov for primærhelsetjenester for forbigående tilstander5. Det forutsetter en økning av kapasitet.
Flere oppgaver, forventet befolkningsvekst sammenholdt med at flere fastleger når pensjonsalder de
nærmeste årene, tilsier målrettet økning av kapasitet og rekruttering av fastleger. Legeforeningen mener
det vil være behov for opp mot 500 nye fastleger hvert år i en femårsperiode. Skal allmennmedisinsk
arbeid kjennetegnes ved kvalitet, tilgjengelighet og trygghet må den totale arbeidsmengden fordeles på
flere leger.

_________________________________
4

Nye oppgaver er blitt pålagt fastlegen, blant annet gjennom samhandlingsreformen, innen sykmeldingsarbeidet og i fastlege
forskriften, uten at det er fulgt opp med tilførsel av ressurser; verken menneskelige, økonomiske eller datatekniske.
5
En stor andel av pasientene i fastlegepraksis kommer med infeksjoner, småskader og andre forbigående tilstander. Disse
pasientene må ivaretas uten venting og blir prioritert på legekontoret.
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Kvalitet og pasientsikkerhet
Fastlegeordningen skal være forutsigbar og likeverdig i hele landet
Kommunene må ha medisinskfaglig ledelse
Legekontorene må ha ledelse
Samarbeid om Senter for kvalitet i legekontor (SKIL) mellom staten,
kommunene og Legeforeningen må etableres
Obligatorisk spesialistutdanning med høy kvalitet må innføres

Kommunene trenger tydelig medisinsk faglig ledelse med tilstrekkelig tid til å ivareta sitt ansvar for kvaliteten i allmennlegetjenesten. Legekontoret må ha ledelse for å ivareta kvalitetsarbeid, arbeidsgiveransvar,
systemutvikling og kontakt med kommunen. Lokalt samarbeidsutvalg (LSU) er en viktig kommunal arena
for å diskutere og utvikle lokalt kvalitetsarbeid.
Fastlegene trenger beslutningsstøtteverktøy som bygges inn i elektronisk journal for å underbygge portnerrollen og riktige prioriteringer. Dette bidrar til at pasienter får riktig tilbud til riktig tid, og på riktig nivå.
Fastlegene og medarbeiderne trenger å oppdatere sin faglige kompetanse kontinuerlig. Det må derfor bli
et obligatorisk krav at alle fastleger er spesialister i allmennmedisin eller i spesialisering. Nesten halvparten av dagens nyutdannede leger er utdannet ved institusjoner utenfor Norge; en stor andel med minimal
undervisning og praksis i allmennmedisin. Det øker behovet for styrket spesialistutdanning i allmennmedisin. Resertifiseringsordningen hvert femte år bidrar til økt kompetanse gjennom faglig oppdatering
og drøftinger med kolleger i etterutdanningsgrupper. I tillegg kan systematisk kvalitetsarbeid lokalt på
legekontoret bli en del av spesialistkravene i allmennmedisin.
Legeforeningen har etablert Senter for kvalitet i legekontor (SKIL), med formål å samle, utvikle og evaluere metodikk for lokalt kvalitetsarbeid. Senteret skal hjelpe til i oppstart av lokalt kvalitetsarbeid gjennom
formidling av verktøy, metoder og veiledning. SKIL har som mål å utvikle målrettede og gode systemer
for å registrere, rapportere og lære av egne kvalitetsdata. «Benchmarking» bør være grunnlag for vurdering av eget kvalitetsnivå. Disse systemene må utvikles i nært samarbeid med fagmiljøet. Benchmarking
kan skje ved at enkeltleger sammenlikner data fra egen praksis med data fra andre leger på samme
legekontor, eller med data fra flere leger. Det kan samtidig utvikles metoder for innsamling og vurdering
av ulike styringsdata, for eksempel tilgjengelighet, brukertilfredshet og annet.
Det finnes i dag en rekke registre med data fra primærhelsetjenesten, men disse registrene sier lite om
innholdet og kvaliteten i tjenestene. Ved systematisk innsamling av utvalgte data fra fastlegenes journalsystemer og bearbeiding av disse i kvalitetsrapporter, vil man kunne få et verktøy for kvalitetsarbeid på
kontoret. Samtidig vil man kunne generere rapporter til myndighetene på aggregert nivå dersom pasientens personvern ivaretas.
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Eksempel 2:
Datafangst er et program som samler data fra alle danske allmennlegekontor til et kvalitetsregister DAMD (www.dak-e.dk )
Datafangst
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•

samler inn alle diagnosekoder, resepter, takster, laboratorieverdier, henvisninger og
epikriser.

•

Opplysningene bearbeides til kvalitetsrapporter om de store sykdomsgruppene
(diabetes, KOLS etc.)

•

Kvalitetsrapporter gir allmennlegen samleoversikt og informasjon om hver enkelt
av pasientene i den aktuelle sykdomsgruppen, og støtte for tiltak som kan forbedre
tilbudet til den enkelte pasient

•

Rapportene kan brukes i etterutdanningsgrupper og læringsnettverk, eller til eget
studium

•

Rapportene er online og alltid tilgjengelige

•

Det er kun legen som har adgang til å se egen rapport

•

Kommunene og regionene kan se aggregerte data fra minimum fire legesentre

4

Legekontorer i 2018
Ulike former for tverrfaglige legekontor bør testes ut med piloter
Nasjonal kvalitetsstandard for legekontoret må utvikles og implementeres
Avtaleverket bør legge til rette for faglig ledelse på legekontor

Fastlegekontorene skal levere kvalitetssikrede, medisinskfaglige gode, koordinerte og kontinuerlige
helsetjenester for befolkningen. Fastlegene har et medisinsk koordineringsansvar for sine pasienter.
Dette ansvaret er tydeliggjort i revidert forskrift for fastlegeordningen. Spesielt i store kommuner kreves
det at kommunene organiserer de øvrige tjenestene slik at dette ansvaret kan ivaretas. Fordi innbyggere
velger fastlege på tvers av de etablerte geografiske ansvarsområdene som styrer de øvrige delene av
kommunehelsetjenesten, må det utvikles gode personlige kontakter mellom faggrupper for å kompensere for dette. Det bør prøves ut ordninger der de øvrige kommunehelsetjenestene i større grad enn i dag
er organisert rundt fastlegekontoret.
Legeforeningen mener at det bør lages piloter med modeller for store tverrfaglige legekontor. Det er stor
variasjon mellom legekontor når det gjelder intern organisering og samarbeid. Utviklingen har gått fra
solopraksiser til gruppepraksiser. Når legekontorene blir større er det et økende behov for ledelse. Det
er i liten grad laget strukturer i fastlegeordningen som ivaretar dette. I mange tilfeller er faglig ledelse
for utydelig. En følge kan bli at utviklingen av felles rutiner for faglige og servicemessige oppgaver får for
liten oppmerksomhet. Kommunen har ansvar for å legge til rette for og støtte kvalitetsarbeid i fastlegeordningen. Der ledelse av legekontorene mangler, kan det være vanskelig for kommunene å ivareta dette
ansvaret. Avtaleverket for fastlegeordningen kan tilpasses på en bedre måte for å stimulere til ledelse av
tverrfaglige legekontor. En mulighet er å inngå avtale om dette mellom legekontor og kommune.
For økt tilgjengelighet og koordinering, kan flere praksiser samles i større enheter. Det vil gi mer helhetlig,
tverrfaglig ansvar for helsetjenestene til pasienter med kronisk sykdom, samt gi et faglig godt og tilrettelagt tilbud til andre pasientgrupper med behov for primærhelsetjenester. En fastlegepraksis som inkluderer flere helseprofesjoner, vil kunne fylle behovet for kontinuitet og kvalitet i primærhelsetjenesten.
Norges geografi og bosettingsmønster krever at legekontorene i distriktene leverer flere tjenester enn
legekontor i byene, blant annet akuttmedisinske tjenester på dagtid. Det bør utvikles en liste med prosedyrer det er forventet at fastlegekontoret skal kunne utføre, og det må utvikles en felles kvalitetsstandard
for tjenestene. Legekontorene må settes i stand til å investere i nødvendig utstyr for å utføre prosedyrene.
Kommunene har ansvar for kvalitetssikrede akuttmedisinske tjenester. Det er nødvendig med en betydelig opprusting av utstyr, lokaler og bemanning.
Helsesekretærenes faglige posisjon må styrkes gjennom kontinuerlig faglig oppdatering.
Helsesekretærene er i dag, og vil fortsatt være, en svært viktig medarbeider på fastlegekontoret. SKIL tar
sikte på å støtte læringsnettverk hvor både leger og helsesekretærer/andre medarbeidere deltar. Det er
behov for et økt antall legesekretærer for å oppfylle de nye tilgjengelighetskravene i fastlegeforskriften.
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Sykepleiere ansatt i fastlegens praksis vil tilføre økt faglig styrke og kompetanse, både i førstekontakt
med pasientene på telefon eller i skranke før legekonsultasjon. Det bør også gjøres forsøk med egne
konsultasjoner spesielt rettet mot enkelte pasientgrupper der sykepleieren kan ha spesialkompetanse, for
eksempel fagområdene psykiatri, diabetes, lunger og sår.
Jordmor integrert i fastlegens praksis vil gi den gravide en helhetlig svangerskapsomsorg og vil være med
å danne grunnlag for et godt faglig samarbeid med den gravide i sentrum.
Helsesøster kan med fordel samarbeide tettere med fastlegen både når det gjelder helsekontroller av
barn, men også forebyggende aktiviteter.
Psykolog integrert i fastlegens praksis vil gi mulighet for større kontinuitet og tettere faglig samarbeid
rundt utredning og behandling av fastlegens pasienter med psykiske lidelser.
I tverrfaglig behandling kan det være ønskelig med sosionomkompetanse.
Det bør også utvikles sentre med samlokalisering med andre helsetjenester som for eksempel fysioterapeuter/ergoterapeuter og avtalespesialister. Det må gjøres nødvendige endringer i regelverk og finansieringsordninger (blant annet normaltariffen) for å legge til rette for mer bruk av annet helsepersonell
enn leger og legesekretærer i og tilknyttet fastlegekontorene. Samlokalisering kan gjennomføres på ulike
måter. Det kan for eksempel være ansettelsesforhold hos legen, men andre modeller kan også dekke
behovet. Uavhengig av eventuelle samlokaliseringer bør det arbeides for gode kommunikasjonsløsninger
som tilrettelegger for økt samarbeid.

6
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Rekruttering og utvikling
Flere utdanningsstillinger/hjemler
Styrking av tilskuddsordning for nyopprettede hjemler

Det bør utarbeides oversikt over rekrutteringsbehov de nærmeste årene. Behovet for bedret kapasitet i
fastlegeordningen krever økt rekruttering til allmennlegeyrket. Legeforeningen mener det kan gjennomføres nasjonalt med ulike virkemidler, og ønsker å medvirke til dette.
Flere timer innen allmennmedisin under studiet (undervisning, faglærere og tid utplassert i praksis) vil
øke sannsynligheten for at medisinstudenter senere ønsker å jobbe som allmennlege.
Det bør innføres utdanningsstillinger/hjemler i kommunene og tilrettelegges for avtaler mellom
kommuner og fastleger om veiledning og oppfølgning av nye leger. Erfarne fastlegers kompetanse er
nødvendig i veiledning av utdanningskandidater. Behovet for veiledere øker når mange nye skal rekrutteres til faget. I dag utdannes nesten halvparten av norske leger i utlandet. Mange av disse har lite
praktisk opplæring når de får autorisasjon. Dette vil skape et økt behov for veiledning og opplæring i
allmennpraksis.
En ordning med utdanningsstillinger i allmennpraksis kan kombineres med strukturert veiledning. Det
vil styrke tryggheten for unge leger som ønsker å konsentrere seg om faglig praksis og veiledning først,
før det tas ansvar for etablering av egen praksis. Ulike modeller har vært diskutert i ulike sammenhenger, f. eks. ansettelse i fordypningsstillinger som kombinerer allmennpraksis og forskning. Det er
behov for prosess for å komme frem til en god modell som både ivaretar hensyn til rekruttering, tilstrekkelig kontinuitet og pasientens behov for tjenester. Leger som har avsluttet spesialistutdanningen
må få anledning til å konvertere til næringsdrift.
Tilskuddsordninger for etablering av nye hjemler uten etablert pasientliste (såkalte null-lister) bør
styrkes og innføres som en varig ordning. Tilskuddsordningen bør målrettes bedre for å sikre rekruttering til de kommunene som trenger det mest.
Tiltak som kan få flere fastleger til å arbeide utover 67/70 år bør vurderes. Kontinuitet i lege-pasientforholdet er en viktig del av kvaliteten på tjenesten. Det må vurderes en mer fleksibel delelisteordning
fra 55 til 70 år. Fastleger over 60 som ønsker det, kan tilbys redusert pasientliste og overgang til fastlønnet legestilling i kommunehelsetjenesten i hel eller redusert stilling. Mange såkalte rekrutteringssvake kommuner har allerede gjort tiltak for å sikre stabilitet. Disse tiltakene må settes i system for
hele landet.

13

6

Legevakt
Legevakt er allmennlegearbeid
Beredskap på legevakt må styrkes
Det må stilles nasjonale krav til kvalitet på legevakt
Det må investeres i utstyr, hjelpepersonell og IKT

Det er bred enighet om at dagens legevaktorganisering trenger et betydelig løft. Dette er godt beskrevet av Norsk kompetansesenter for legevaktsmedisin7.
Legevakten dekker befolkningens behov for legetjenester de fleste av ukens timer. Det er for stor variasjon i kvalitet, og det stilles i dag ikke overordnede krav til innhold og systemer. Tydelig medisinsk faglig
ledelse er nødvendig for å heve kvaliteten på legevaktene.
Legevakten er i loven definert som en nødetat for akuttmedisinsk hjelp, mens befolkningen også ser på
legevakt som et viktig sikkerhetsnett som man oppsøker med plagsomme, men ufarlige tilstander. God
tilgjengelighet i fastlegeordningen gir mindre bruk av legevakttjenesten for ufarlige tilstander.
Legevakten må ha gode rutiner for prioritering, slik at ikke stor pågang hindrer håndtering av tilstander
som haster. Forsvarlig bemanning må sikre at legevaktene er i stand til å hjelpe personer som er alvorlig
og/eller kritisk skadet. De fleste legevakter er i dag ikke dimensjonert til å ivareta beredskap, samtidig
som man håndterer pasienter som har behov for enkel legehjelp.
Legevakt skal ha en grunnbemanning av allmennleger. I dagens lovgivning er legevaktarbeid pålagt
fastlegene. Dette er et uheldig utgangspunkt for en viktig arbeidsoppgave, som kan medføre at
kommunene i liten grad engasjeres i å modernisere legevakten. Utgangspunktet bør heller være at det
inngås avtaler om oppgaver for kommunene i tillegg til fastlegepraksis, gjennom utlysning, søknad og
avtaler. Det bør utvikles flere modeller for organisering og finansiering, for å ivareta stabilitet, kompetanse og beredskap.

_______________________
7
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Forslag til nasjonal handlingsplan for legevakt 2009
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Økt satsing på IKT
IKT satsingen må være nasjonal
Elektronisk kommunikasjon mellom pasienter og tjenesteutøvere må videreutvikles
Normen bør tilpasses små virksomheter

IKT og tekniske løsninger i helsetjenesten er en kritisk suksessfaktor. Praksishverdagen for en fastlege
blir stadig mer kompleks. For å levere faglig høy og stabil kvalitet på tjenestene trenger man bedre
elektronisk pasientjournal (EPJ) som også kommuniserer med resten av helsetjenesten. Slik det er i dag
går den manglende kommunikasjonen utover pasientsikkerheten.
IKT i helsetjenesten trenger statlig finansiering. I dag finansierer ulike deler av helsetjenesten sine egne
fagsystemer. Når andre aktører, f.eks sentrale myndigheter, ønsker tilpasninger av fastlegenes EPJsystem, blir ikke endringene fullfinansiert av bestiller, og sluttbrukeren betaler for endringene. En slik
finansiering hindrer en overordnet plan for utviklingen og hindrer nødvendig utvikling.
Løsningene må gi effektiviseringsgevinster for alle parter, og utvikling må skje i nært samarbeid med
brukerne. Det må etableres et brukerforum for EPJ-utvikling som gir bestillinger og prioriteringer til
programleverandørene.
Adresseregister der alle kan kommunisere med alle i helsevesenet, ikke bare kjente samarbeidspartnere, må implementeres. Det må etableres og finansieres systemer som gir sikker elektronisk kommunikasjon mellom samarbeidspartene i helsetjenesten. Dette gjelder både mellom første- og andrelinjetjenesten, mellom fastleger og mellom fastlege og øvrig kommunehelsetjeneste (helsestasjon, pleie og
omsorg osv).
Det må etableres system for elektronisk kommunikasjon mellom pasient og lege som er sikker og god.
All elektronisk kommunikasjon, timebestilling, reseptbestilling o.l. skal foregå over samme internettportal og over samme SMS-system slik at pasientene slipper å lære seg nye systemer når de skifter
lege.
Sikkerheten i IT-systemer på legekontorer er nå tillagt den enkelte virksomhet etter "Normen". Normen
er et 42 sider sterkt teknisk preget dokument med referanser til ikke mindre enn 19 lover og forskrifter.
Den samme normen gjelder for store sykehus med egne IT-avdelinger og for små legekontor. Normen
pålegger den enkelte lege et sikkerhetsregime som er så omfattende og teknisk vanskelig tilgjengelig
at det er stor risiko for at legekontorer ikke vil klare å oppfylle den. IT-sikkerheten på legekontorene må
derfor ivaretas på et mer overordnet nivå, for eksempel bør leverandøren i større grad enn i dag lage
standardiserte og automatiserte løsninger som sikrer at sluttbrukeren følger normen.
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Allmennmedisinsk forskning
Forskningsaktiviteten i allmennmedisin må økes

Det må tilrettelegges for mer allmennmedisinsk forskning. Dette krever både tid, finansiering og praktisk
tilrettelegging. I motsetning til den mangfoldige aktiviteten og det høye antall konsultasjoner i fastlegeordningen pr år, er det lite allmennmedisinsk forskning. Kun 2% av alle fastleger har en ph.d.
Det meste av kunnskapsgrunnlaget for allmennmedisinsk håndtering, risikovurdering og behandling, er
hentet fra studier gjort på pasienter i sykehussektoren. Dette kan ikke anvendes direkte overfor gjennomsnittsbefolkningen. Det er et stort behov for forskning i allmennmedisin slik at det skapes et bedre
grunnlag for valg av behandlingstiltak som virker i den mangfoldige befolkningen allmennlegen møter.
Allmennmedisinsk forskning og rekruttering til denne må styrkes på flere områder. De allmennmedisinske institutter/seksjoner/avdelinger, allmennmedisinske forskningsenheter og Allmennmedisinsk
forskningsfond må videreutvikles på en balansert måte. Et absolutt minstekrav er at basisbevilgningen
til de allmennmedisinske forskningsenhetene kommer opp på det nivået som var satt som måltall ved
etableringen i 2006.
For å gjennomføre klinisk forskning i allmennmedisin, trengs etablering av forskningsnettverk som gjør
det mulig å rekruttere medarbeidere og pasienter og som kan støtte håndtering av forskningsdata. Det er
lagt fram et forslag fra en arbeidsgruppe til Helsedirektoratet/Helse- og omsorgsdepartementet i 2013.
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Finansieringssystem
Folketrygdfinansieringen må bevares og videreutvikles

Legeforeningen mener at næringsdrift som hovedordning og folketrygdfinansiering bidrar til god utnyttelse av helseressursene. Dette har ført til korte ventetider og effektivisering av tjenesten.
Folketrygdfinansiering bidrar til effektiv bruk av helseressurser som kanaliseres rett til legehjelp med
svært lite byråkrati. Den bidrar også til at fastlegetilbudet blir mer likeverdig i hele landet fordi det ikke er
avhengig av kommuneøkonomi.
Fast pris for pasienter bidrar til et forutsigbart system for befolkningen.
Bundet pris kan gi utfordringer for fastlegekontorene ved økte kostnader i praksis, som økte pensjonskostnader for ansatte. Mye av inntektene i fastlegepraksisen går til å dekke lønn til ansatte, husleie og
andre driftskostnader. Inntekts- og kostnadsundersøkelsen fra 2009 viser en gjennomsnittlig omsetning
per lege på 1,9 millioner kroner. Inntektene består av egenandeler fra pasientene og tilskudd og refusjoner
fra staten. Hvis man tar utgangspunkt i at omsetningen i hver enkelt leges praksis skal være tilnærmet
uendret (kun indeksregulert), vil en netto økning på 1500 fastleger gi en økt kostnad på 2,9 milliarder
(2009 kroner) årlig. Utgiftene blir fordelt på pasientene (egenandeler) og myndighetene. Økningen vil
komme gradvis over de årene utviklingsplanen pågår. Totalt 30% av økningen vil gå via kommunene som
utbetaler tilskuddet til fastlegene.
Det bør også vurderes å øke kommunal innsats for opprettelse av nye tverrfaglige legesentre. Dette kan
skje gjennom å endre de økonomiske incentivene i samhandlingsreformen.
Normtallet som legges til grunn for finansieringen for antall listepasienter i en full kurativ fastlegepraksis
er 1 500 pasienter (300 pasienter per praksisdag i uken). Dette ble fastsatt for mer enn 15 år siden og
må nå justeres med økte oppgaver. Gjennomsnittlig listelengde er i dag 1150 pasienter. Hvis det skal
leveres flere tjenester og bedre tilgjengelighet, må antallet pasienter per lege reduseres ytterligere.
Helsedirektoratet anbefalte allerede i 2008 å redusere normtallet. En reduksjon av normert listelengde
må følges av en endring av tilskuddsøkonomien slik at incentivet for lange lister reduseres, mens inntekten per arbeidstime for den enkelte lege ikke reduseres. Målet er ikke at hver lege skal øke sitt tilskudd,
men at det skal bli rom for flere leger i ordningen. Det bør gjøres forsøk med endring av tilskuddsordningen, slik at noe av tilskuddet gjøres uavhengig av listelengde. Det bør fortsatt være slik at tilskuddet
utgjør ca 30% av totaløkonomien.
Stimuleringstiltak for rekruttering og stabilisering kommer i tillegg slik at legehjemler i kommunehelsetjenesten blir mer attraktive.
Det må i tillegg beregnes kostnader til kvalitetsarbeid. Kurs/etterutdanning for legene og medarbeidere,
bedre interne kvalitetssystemer, men også en betydelig satsing på allmennmedisinsk forskning må
finansieres. Kvalitetsarbeidet organiseres best gjennom en etablering av SKIL. Drift av SKIL vil anslagsvis
koste 8 millioner i oppstartsåret, med økende driftskostnader avhengig av hvilke oppgaver som legges til
senteret. Nødvendig IKT-utvikling må finansieres.
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Også legevakt trenger et betydelig løft. Nasjonalt kompetansesenter for legevaktsmedisin har laget en
plan for dette som er kostnadsberegnet til en økning i kostnadene på ca 1 milliard 2008-kroner.
Større legesentra med flere ansatte vil bli dyrere å bygge og drifte enn dagens legekontor. Det vil bli
behov for finansieringsløsninger for å få til dette.
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Prosess

Forbedring av kapasitet, kvalitet og kompetanse i primærhelsetjenesten vil kreve en vesentlig større
investering i primærhelsetjenesten enn i dag. Legeforeningen ønsker å være den viktigste premissleverandøren for utviklingen av fastlegeordningen, og Utviklingsplanen skal være det sentrale utgangspunkt i
dette arbeidet. Det må sikres at beslutningsgrunnlaget er best mulig og at planen har tverrpolitisk støtte.
For å oppnå de mål som fremkommer i planen, må det gjøres en videre kartlegging av behov.
Dette bør danne grunnlag for et utredningsarbeid i samarbeid med myndighetene eventuelt i form av en
offentlig utredning. Det er viktig at utredningen skjer i samarbeid med fagmiljøene. Det må blant annet
beskrive hvilke oppgaver legene i kommunehelsetjenesten skal utføre, hvor mange nye fastleger Norge
trenger, hvor i landet de trengs, hvordan de kan rekrutteres og hva dette vi koste.
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Pulsen opp for bedre helse
Forebyggende og helsefremmende arbeid

Presidenten har ordet
Tiltak som fremmer folkehelsen skal være et av kjerneområdene i Legeforeningens helsepolitiske engasjement. Det er derfor det
inngår i våre lover og formålsbestemmelser. Forebyggende og helsefremmende politikkutvikling har vært på vår dagsorden i de 126
år foreningen har eksistert. Da Legeforeningen ble etablert i 1886, kom straks tuberkulosen som folkehelseutfordring på dagsorden i
Legeforeningen. Den som sørget for det, var daværende visepresident og senere president i foreningen, Klaus Hanssen.
Ved etableringen av Nasjonalforeningen mot tuberkulose i 1910 ble arbeidet med bekjempelsen av tuberkulose delvis flyttet ut av
Legeforeningen. Samtidig var forløperen til Nasjonalforeningen for folkehelsen – Nasjonalforeningen mot tuberkulose – dannet!
Folkehelsen er i dag formet av hvordan vi lever, og helseforskjellene øker innad i befolkningen. En god folkehelsepolitikk må redusere
sosial ulikhet i helse. Å sikre barn og unge gode oppvekstvilkår med muligheter for inkludering, deltagelse og mestring, er derfor
grunnpilaren for god helse i fremtiden. Vi må hindre ensomhet og frafall fra utdanning og arbeidsliv, og tilrettelegge for at flest mulig
kan delta i fellesskapet.
Vi har samtidig et stort potensial for å gjøre det enklere å leve sunt. Myndighetene rår over ubrukte og effektive virkemidler som kan
gjøre samfunnet mer helsefremmende. Økende overvekt og fedme i samfunnet rammer sosialt ulikt. Legeforeningen mener vi må se
på virkemidler som har vist seg effektive i tobakksbekjempelsen. Vi vil gjøre den sunne maten rimeligere, og innføre daglig organisert
fysisk aktivitet for alle skolebarna. Og – vi forventer at myndighetene er seg sitt ansvar bevisst.
Som helsepersonell har også vi et ansvar i å formidle vår kunnskap om hva som virker helsefremmende for den enkelte. Vi skal alltid
møte pasienten med respekt og verdighet. Innefor denne rammen skal vi bli bedre i formidling av helsefremmende og sykdomsforebyggende råd og veiledning. Særlig til de som trenger det mest. Tid og rom for den omsorgsfulle samtalen er derfor avgjørende.
Med denne rapporten ønsker jeg å presentere en helhetlig og samordnet folkehelsepolitikk. Politikere, myndigheter og helsepersonell
må alle bidra til flere gode leveår for hele befolkningen. Den britiske epidemiologen Sir Michael Marmot ledet WHOs strategiarbeid
for å redusere ulikheter i helse. Som Marmot så treffende uttrykker det:
«Har vi kunnskapen? Ja»
«Har vi virkemidlene? Ja»
«Har vi viljen?...»
Jeg håper vi med denne rapporten snart kan svare ja på samtlige!

Hege Gjessing
President
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Legeforeningens politikk på
forebyggende og helsefremmende arbeid
Folkehelsen i Norge er generelt bra og er bedret de siste tiårene.
Samtidig er de ikke-smittsomme sykdommene vår tids store helseutfordring, og er på fremmarsj i hele verden. Fysisk inaktivitet,
usunt kosthold, røyking, for mye alkohol og farlig stress øker
risikoen for fedme/overvekt, hjertesykdom, slag, kreft, diabetes,
kroniske luftveissykdommer og psykiske lidelser. Det er også
store forskjeller i levevaner og helsetilstand i befolkningen. Gode
tiltak på samfunnsnivå og målrettet oppfølging fra leger vil være
viktig for å bidra til god folkehelse og flere gode leveår.
1. Forebyggende og helsefremmende arbeid – både et offentlig og et individuelt ansvar
Et sentralt tema i diskusjonen rundt folkehelsearbeid, er relasjonen mellom samfunn og individ. Skal individet selv bære ansvaret for sin helse? Skal samfunnet gripe inn i det enkelte individs
valg og levevaner? Gjøres levevaner utelukkende til et individuelt
ansvar, mister man av syne at individene tar sine valg innenfor
strukturer og rammer som de selv ikke har full kontroll over.
Samtidig har hver enkelt av oss også ansvar for vår egen helse
og vi må være beredt på å bære konsekvensene av vaner som
medfører uhelse.
• Forebyggende og helsefremmende arbeid er et viktig
samfunnsansvar
• Det må legges til rette for at den enkelte innbygger kan ta ansvar for egen helse
2. Sosiale helseforskjeller øker: Folkehelse må inn i alle politikkområder og samfunnssektorer
Helse skapes først og fremst i sosiale fellesskap der mennesker
lever og virker. Legeforeningen støtter Verdens helseorganisasjon
(WHO) sine anbefalinger om at forebyggende og helsefremmende arbeid må inn i alle samfunnssektorer. Levekår, trygge
oppvekstmiljø, aktivitetsfremmende samfunn, utdanning og
arbeidsmiljø er grunnpilaren for et helsefremmende samfunn.
• Folkehelse må inn i alle politikkområder og samfunnssektorer.
• Bedre levekår og utjamning av sosiale helseforskjeller er trolig
det viktigste tiltaket for å bedre folkehelsen
• Det er mest effektivt å satse på strategier som reduserer risikofaktorer i hele befolkningen
• Frafall fra skole og arbeidsliv øker sosiale helseforskjeller
3. Belastninger gjennom hele livet påvirker helsen
Forståelsen av den gjensidige påvirkningen mellom kropp og
livshistorie, samt konsekvensene av dette for helse og sykdom, er
i rask utvikling. Oppvekstmiljø har konsekvenser for fremtidig
helse. Selv om vi er født med ulike forutsetninger, er mulighetene for mestring og vekst ofte til stede.
• Kunnskap om livsløp og erfaringens innflytelse på menneskekroppen er en nødvendig del av folkehelsearbeidet
• Egenmestring, mestringstro og kontroll over eget liv er grunnleggende i alt helsefremmende arbeid
• Tiltak som reduserer funksjonstap, utstøting og ensomhet må
være grunnmuren i all forebygging
4. Sunne valg må være enkle
For å legge til rette for bedre levevaner i befolkningen må sunne

valg gjøres enda enklere. Dette kan for eksempel være bygging
av trygge skole- og sykkelveier for å få folk til å være mer aktive
i dagliglivet, øke avgiftene på tobakk og alkohol, redusere momsen på frukt og grønt.
• Lovgiving og pris og avgifter må brukes aktivt for å gjøre sunne
valg enklere og usunne valg vanskeligere
• Lovregulering og prispolitikk har dokumentert effekt på levevaner og bidrar samtidig til å utjevne sosiale helseforskjeller
5. Helsepersonell kan motivere til endring av levevaner
Parallelt med en økende forståelse for «helse i alle politikkområder» er det nødvendig at også helsetjenesten øker innsatsen i det
helsefremmende arbeidet. Når det gjelder endring av levevaner,
viser forskning at helsepersonell er den gruppen av fagfolk som
befolkningen har størst tiltro til. For at en lege skal kunne hjelpe
en pasient å endre livsstil, trengs det riktige kommunikasjonsverktøy.
• Helsetjenestens rolle i det forebyggende arbeidet må klargjøres
og styrkes
• «De gylne øyeblikkene» hos fastlegen og på sykehus kan utnyttes
til å gi helse- og mestringsfremmende råd
• Kommuneoverlegefunksjonen bør styrkes og få et klart systemansvar i forebyggende tjenester for barn, unge og voksne
6. Kunnskapsbasert folkehelse
For at vi skal vite hvilke tiltak som har effekt på folkehelsen,
trenger vi mer kunnskap. Økt satsing på forskning er viktig tiltak i et folkehelseperspektiv.
• Regjeringen må nedsette et offentlig utvalg som ser på overvekt
og fedmeutviklingen. Anbefalingene må følges opp med en nasjonal handlingsplan
• Det må forskes mer på sammenhengen mellom kosthold og utvikling av fedme
• Det må forskes mer for å finne ut hvilke forebyggende og helsefremmende tiltak som har effekt
• Det bør være professorater i forebyggende medisin ved alle
universiteter
7. Fysisk aktivitet er verdens beste medisin
Menneskekroppen er skapt for bevegelse. En passiv livsstil øker
faren for å utvikle en lang rekke sykdommer, som fedme, hjerteog karsykdom, diabetes, høyt blodtrykk og enkelte kreftformer.
Grunnlaget for en aktiv livsstil legges i barne- og ungdomsårene.
I et folkehelseperspektiv er det derfor urovekkende at norske
barn og unge er langt mindre fysisk aktive enn før.
• Det må satses aktivt på tiltak for å få hverdagsaktiviteten opp,
for eksempel aktivitetsfremmende lokalsamfunn, bygging av
trygge skole- og sykkelveier, aktivitetsstimulerende utemiljø i
barnehager og skoler og et arbeidsliv som tilrettelegger for fysisk
aktivitet
• En time daglig organisert fysisk aktivitet for alle elever i skolen
må gjøres obligatorisk
• Voksne bør være fysisk aktive i minst 30 minutter hver dag.
Både moderat og hard fysisk aktivitet er bra. Det er helsefremmende å få pulsen opp
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8. Balansert kosthold gir helse og matglede
Kostholdsrådene er vesentlig endret de siste årene. For 10–20
år siden var hovedtyngden i kostrådene å erstatte fett med karbohydrater. I dag er det relativt bred enighet om at dette var
feilaktig. Det er mange kostholdsråd det er enighet om, likevel
trengs det mer kunnskap om kostholdets betydning for helse og
sykdomsutvikling.
• Et sunt kosthold må ha en naturlig balanse med vekt på mere
frukt og grønt, grove og uraffinerte karbohydrater, proteiner og
flerumettede fettstoffer
• Sunne matvarer må gjøres billigere
• Merverdiavgiften på frukt og grønt må fjernes
• Det må innføres et generelt forbud mot transfett i matvarer
solgt i norsk dagligvarehandel
• Nøkkelhullsmerking er et skritt i riktig retning. Ordningen må
evalueres og følges opp med nye og bedre tiltak
9. Stump røyken – snus er ut!
Norge er blant de land i Europa hvor tobakk er lettest tilgjengelig. Få områder innen medisinsk forskning er så veldokumentert
som skadevirkninger av tobakksbruk. Ifølge Verdens helseorganisasjon forårsaker røyking blant annet 33 % av krefttilfellene i
den industrialiserte verden. Legeforeningen har derfor, blant annet gjennom sitt engasjement i koalisjonen Tobakksfritt, vært en
pådriver for en restriktiv tobakkspolitikk med virkemidler som
opplysningskampanjer, avgifter og redusert tilgjengelighet.
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• Barns rett til å puste i røykfri luft bør lovreguleres
• Røyking i biler må forbys
• Elever og ansatte ved grunnskoler og videregående skoler må få
snus- og røykfri skoletid
• Det må innføres en bevillingsordning for salg av tobakk
10. Alkohol og helseskader – det bagatelliserte alvor
Alkohol er det rusmiddelet som forårsaker flest helseskader. Det
er anslått at omfanget av helseskader er minst fire ganger høyere enn det bruken av andre rusmidler forårsaker. Det er påvist
at alkohol er en risikofaktor ved ca. 60 vanlige sykdommer. De
siste ti årene har antall sykehusinnleggelser som følge av alkoholskader økt med 45 %.
• De viktigste tiltakene for å begrense alkoholskader er å redusere
tilgangen gjennom høye avgifter på alkohol, opprettholdelse av
Vinmonopolet og streng håndheving av skjenkebestemmelser
• Alkohollovens maksimaltider for kommunale og statlige skjenkebevillinger bør innskrenkes med én time
• Forebygging av alkoholskader må foregå på mange arenaer: skolene, arbeidsplassene, utestedene og der organiserte fritidsaktiviteter finner sted

1. Flere gode leveår for alle

1

«Helse er viktig for alle mennesker, men forutsetningene
for å oppnå god helse er høyst ulike. Sosiale forhold
knyttet til oppvekst, utdanning, jobb, hva vi spiser og
mulighetene til trening og fysisk aktivitet er avgjørende
for helsen».

Den demografiske utvikling og endring i sykdomsbildet gir utfordringer som vil kunne true samfunnets økonomiske bæreevne. I Sverige er kostnadene for samfunnet på grunn av overvekt
og fedme beregnet til å utgjøre 1,7 milliarder euro årlig. Man
regner med at kostnadene vil dobles innen 2030. Utgiftene antas
å være på tilsvarende nivå i de andre nordiske landene.3

Folkehelsearbeidet – veien til god helse for alle.
Helsedirektoratet 2010

1.2 Helse i all politikk

1.1	Fra smittsomme til ikke-smittsomme
sykdommer

Det tjuende århundre har på mange måter vært helsens århundre. I 1900 døde hvert tiende barn før det var ett år gammelt.
Epidemier florerte, og annet hvert dødsfall skyldtes infeksjonssykdom og farsotter. Gjennomsnittlig levetid var knappe 50 år.
Sykdom ga grunnlag for utrygghet, frykt og fordommer. I dag er
de gamle folkesykdommene nesten utryddet, i hvert fall i vår del
av verden. Bedringen av de generelle levekår, sammen med økt
oppmerksomhet på hygiene og utvikling av penicillin og vaksiner, la grunnlaget for at våre oldefedres sykdommer ble temmet.
Vi har lagt et kvart århundre til vår levetid, og barnedødeligheten er redusert til et minimum. Medisinen åpner stadig nye
muligheter for å lindre og helbrede. Grenser i livets begge ytterpunkter sprenges. For tidlig fødte spedbarn ned til halvkiloet
i vekt får vokse opp. Selv 90-åringer får lagt ekstra år til livet
ved hjerteoperasjoner og andre livreddende behandlinger. Men
selv om de smittsomme sykdommer er på tilbakemarsj, er nye
problemer kommet til.
Vår tids store helseutfordring er de ikke smittsomme sykdommer, som fedme/overvekt, hjertesykdom, slag, kreft, diabetes
og kroniske luftveissykdommer. Disse sykdommene er på fremmarsj i alle deler av verden. WHO anslår at de ikke-smittsomme
sykdommene står for 86 % av dødsfallene og 77 % av sykdomsbyrden i Europa1. I utviklingsland forekommer disse sykdommene like ofte og i like stor grad som i velstående land, men
landenes ressurssituasjon gjør forebygging, kontroll og behandling enda vanskeligere. Dette er bakgrunnen for at FNs generalforsamling for første gang satte søkelyset på ikke-smittsomme
sykdommer under sitt møte i september 2011.

Legeforeningen har lenge hevdet at samarbeidet mellom ulike
samfunnsksektorer må styrkes, dersom vi skal klare å skape et
bærekraftig samfunn som gir god helse for alle. Dette understrekes også i WHOs erklæring «Health in All Policies» fra 2010,
som skisserer behovet for fornyede partnerskap mellom alle
sektorer. Dette vil bidra til en mer menneskevennlig utvikling,
sosial rettferdighet og økt helse. Helsetilstand er et resultat av
komplekse årsakskjeder som strekker seg gjennom helse livsløpet. Legeforeningen ønsker med denne rapporten å peke på tiltak som retter seg mot hele denne årsakskjeden.
Det første trinnet i årsakskjeden retter seg mot levekår, materielle
og sosiale ressurser. Utdanningsnivå, yrke og inntekt bestemmer
i stor grad helsetilstanden til individer og populasjoner4 5 6. Tiltak rettet mot oppvekstvilkår, utdanning og arbeidsliv er derfor
grunnleggende i alt forebyggende og helsefremmende arbeid, og
er potensielt svært effektive. Å være isolert fra det sosiale liv og bli
behandlet som mindre verdt, fører til dårligere selvopplevd helse
og større risiko for tidlig død. Det er avgjørende at forebyggende
arbeid legger vekt på dette første leddet i helseårsakskjeden.
Det andre leddet i helseårsakskjeden retter seg mot levevaner eller såkalte risikofaktorer. Fysisk inaktivitet, kosthold og tobakksbruk er eksempler på ulike risikofaktorer. Men kosthold og røykevaner er samtidig påvirket av det første trinnet (materielle og
sosiale ressurser). Det er derfor ikke tilstrekkelig å rette forebyggingstiltak mot risikofaktorer alene. Legeforeningen mener dette
understreker hvorfor forebyggende arbeid hovedsakelig må rettes mot de to første stegene i denne årsakskjeden, som er skissert
i figur 4.1. Forebygging er heller ikke en oppgave for Helse- og
omsorgsdepartementet alene. Det er en oppgave som må involvere alle samfunnssektorer, og som forutsetter samarbeid på tvers
av alle departementene.

De nye folkehelsesykdommene gjenspeiler dels levevaner gjennom livsløpet, og dels dagens levevaner. Den teknologiske utviklingen og samfunnsendringene de siste 50 år har gjort at færre
har hardt fysisk arbeid og hverdagsaktiviteten er redusert: Vi
bruker bil i stedet for å ta sykkel eller bena fatt for å komme oss
på jobb, til butikken og til skolen. Barn og unge tilbringer mye
fritid foran tv- og pc-skjerm2. Alkohol, røyk og hurtigmat er
lett tilgjengelig og gir utfordringer for befolkningens helse. Det
er godt dokumentert at røyking, alkoholmisbruk, for lite fysisk
aktivitet og uheldig kosthold er helt sentrale risikofaktorer for
helse og sykdom.
Figur 1 Helseårsakskjeden. Helsedirektoratet 7
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1.3	Helsetjenestens rolle må klargjøres og
styrkes

1.4 Sosiale helseforskjeller kan reduseres

Parallelt med en økende forståelse for «helse i alle politikkområder» må også helsetjenesten klargjøre og styrke sitt helsefremmende arbeid. Forskning viser at helsepersonell er den gruppen
av fagfolk som befolkningen har størst tiltro til, når det gjelder
endring av levevaner8. Helsepersonell har derfor et potensial for
å få til endring av levevaner. (Mer om dette i kapittel 4)

Verdens helseorganisasjon (WHO) satte i 2005 ned en høyprofilert internasjonal kommisjon for å utvikle nye strategier rettet
mot sosiale helseforskjeller. Kommisjonen, som ble ledet av Sir
Michael Marmot, la frem sin hovedrapport høsten 2008. Rapporten bestod av en gjennomgang og evaluering av hvilke politikkområder internasjonalt som har størst betydning for sosial
ulikhet i helse. Kommisjonen fokuserer på «årsakene til årsakene» – de grunnleggende globale og nasjonale sosiale strukturene
og samfunnsbestemte vilkårene som disse skaper for menneskers
oppvekst, arbeid og alderdom. Hovedkonklusjonen er at sosiale
ulikheter i helse er unødvendige og et rettferdighetsproblem10.

Det tredje leddet i helseårsakskjeden omhandler helsetjenesten. Helsetjenesten har viktige oppgaver både i å behandle og
lindre sykdom og å fremme folkehelsen. Skolehelsetjenesten er
landets eldste forebyggende helsetjeneste med røtter fra midten
av 1800-tallet. Samtidig er det et sentralt dilemma at de viktigste arenaene for helsefremmende og forebyggende arbeid ligger
tidligere i årsakskjeden, samtidig som resultatene av mangelfull
forebygging og helseskadelig atferd ofte havner på helsetjenestens bord.

Boks 1 Hva er sosiale ulikheter i helse?
Sosiale ulikheter i helse kan beskrives som systematiske
forskjeller i helsetilstand gjennom hele den sosiale stigen
i befolkningen, samt helseproblemene til spesielt utsatte
grupper og geografiske forskjeller i helse.

Legeforeningen mener:
• Folkehelse må inn i alle politikkområder og
samfunnssektorer
• Helsetjenestens rolle i det forebyggende og helsefremmende
arbeidet må klargjøres og styrkes
• En helsefremmende livsstil har verdi gjennom hele livet

Figur 2 Helseforskjeller i begrenset geografisk område i London9
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Den norske befolkningens helse er gjennomgående god og vår
forventede levealder er blant de lengste i verden. Men gjennomsnittstallene skjuler store sosiale forskjeller. Det er store
variasjoner i forventet levealder knyttet til ulike demografiske
og sosioøkonomiske forhold. I Oslo, som i mange andre europeiske storbyer, går det et markant helseskille mellom øst og
vest. I gjennomsnitt lever menn 12 år lengre på Vinderen enn på
Sagene-Torshov. Tilsvarende vises den sosiale gradient i et kart
over undergrunnsbanen i London. Her synker levealderen med
ett år for hver stasjon man beveger seg fra vest til øst.

Som en oppfølging har WHO Europa igangsatt en gjennomgang av politikkområder som har betydning for helseulikheter
i Europa. Flere enkeltland – inkludert Sverige, Danmark og
England – har tatt lignende initiativ nasjonalt. Legeforeningen
støtter Helsedirektoratets anbefaling om at det vil styrke folkehelsearbeidet betydelig om også Norge foretok en lignende gjennomgang. Helse -og omsorgsdepartementet har varslet en gjennomgang i 2012. Legeforeningen vil følge dette arbeidet11 12.

Legeforeningen mener:
• Det er mest effektivt å satse på strategier som reduserer risikofaktorer i hele befolkningen
• Bedre levekår og utjevning av sosiale helseforskjeller er trolig
det viktigste tiltaket for å bedre folkehelsen
• Det trengs bedre rutiner for å evaluere folkehelsetiltak for å
vite hvilke tiltak som virker og hvem de virker på
Boks 2 Folkehelse i England: Fra «forsiktig dytt» til
«mas» («From nudge to nag»)
I fjor besluttet den britiske regjeringen at strategien « et
forsiktig dytt», ikke var tilstrekkelig for å få det britiske
folk til å legge om usunne levevaner. En rekke helseeksperter og forskningsrapporter hadde stilt seg kritisk til tilnærmingen som de mente var ineffektiv. I stedet gikk regjeringen inn for tilnærmingen som enkelt kan kalles «mas».
«Mase-strategien» innebærer at alle ansatte i helsevesenet
må bruke en hver anledning til å hjelpe pasienter med å
opprettholde og forbedre sin fysiske og mentale helse. For
eksempel bør alle allmennleger bruke pasientkonsultasjoner til å snakke om røyking, drikking, trening, og matvaner, uavhengig av hvorfor pasienten har oppsøkt legehjelp.
Er dette en realistisk, fornuftig og effektiv anbefaling, spør
Lancet på lederplass. Selv mener de nei. At helsepersonell
skal mase på sine pasienter for å få flere til å endre usunne
vaner er ifølge Lancet langt fra noen effektiv helsepolitikk.
Legeforeningen støtter denne vurderingen. Det trengs
strukturelle tiltak, som å øke skatten på sigaretter, alkohol, fet mat og sukkerholdige drikker, redusere reklame på
usunn mat mot barn, og begrense timer på salg av alkoholholdige drikker. Lancet mener den britiske regjeringen
bør vise sant lederskap og heller gjøre effektiv lovgivning
hjørnesteinen i deres folkehelsestrategi13.

1.5	Forebyggende og helsefremmende
arbeid
1.5.1 Et offentlig eller individuelt ansvar?
Et sentralt tema i diskusjonen rundt folkehelsearbeid, er relasjonen
mellom samfunn og individ. Skal individet selv bære ansvaret for
sin helse? Skal samfunnet gripe inn i det enkelte individs valg og
levevaner? Medikaliserer vi motgang som er en naturlig del av livet?
Denne problemstillingen er ikke sort-hvit, men er historisk og
kulturelt betinget. For å belyse problemstillingen kan man se
på samfunnets syn på rus og narkomani, som gjennom historien vekselvis har blitt sett på som synd, avvik og skam og som
sykdom. Forståelsen av narkomani har med andre ord vært avhengig av historisk og kulturell kontekst. Slik er det også med
livsstilssykdommene, for eksempel har overvekt tradisjonelt ikke
vært definert som sykdom, og før 2004 forelå det ikke noen offentlige kirurgiske behandlingstilbud i Norge.

Tenkningen rundt sammenhengen mellom samfunn og individ
er gammel. Platon skriver at menneskets sjel består av tre deler:
fornuft, vilje og drifter med de tre tilhørende dydene visdom,
mot og måtehold. På samme måte skal staten bygges opp: De
styrende skal være fornuftige og utøve visdom, forsvarerne eller
de militære skal ha vilje og vise mot, «forbrukerne» og næringslivet tilsvarer driftene og må vise måtehold. Når det rette forhold
hersker mellom klassene i staten, virkeliggjøres også den fjerde
dyd, rettferdighet. Dette peker på at det enkelte individ og samfunnet er uløselig bundet sammen.
Dette kan tjene som en analogi for det forebyggende arbeidet.
Man må finne en innretning på helsemyndighetenes rolle i det
forebyggende arbeidet som både ivaretar samfunnet som helhet,
men uten å krenke det enkelte individs autonomi. Gjøres levevaner utelukkende til et individuelt ansvar, mister man av syne
at individene tar sine valg innenfor strukturer og rammer som
de selv ikke har full kontroll over. Samtidig har hver enkelt av
oss også ansvar for vår egen helse, og vi må være beredt på å
bære konsekvensene av vaner som medfører uhelse. Mennesket
er som menneske en del av samfunnet, samtidig som det enkelte
individ også har ansvar for sine egne handlinger. Det betyr at
både samfunnet og den enkelte har ansvar, men ulike roller i det
forebyggende arbeidet.
Samfunnets ansvar for folkehelsearbeidet er således noe av det
viktigste budskapet fra toppmøtet for verdens statsledere i FN i
201114. Dessuten er forståelsen av den gjensidige påvirkningen
mellom biologi og livshistorie (det levde livet) og konsekvensene
dette har for helse og sykdom, i rask utvikling. De tydelige sosioøkonomiske forskjellene i levevaner er en påminnelse om at
levevaner ikke bare styres av individuelle valg, men også påvirkes
av levekår, samfunnsstrukturer og ulikheter i ressurser.
Legeforeningen mener
• Forebyggende og helsefremmende arbeid er et viktig
samfunnsansvar
• Det må legges bedre til rette for at den enkelte kan ta ansvar
for egen helse
1.5.2 H
 elsefremmende eller
sykdomsforebyggende?
Folkehelsearbeid deles ofte i to akser:
1. En proaktiv og helsefremmende akse som innebærer å styrke
og forbedre befolkningens helse
2. En reaktiv akse som innebærer å opprettholde befolkningens helse ved å forhindre sykdom og skade.
Når man betegner en intervensjon som helsefremmende, er
målet for intervensjonen å bedre helsen ved for eksempel å øke
graden av selvbilde, optimisme, positiv atferd, mestring, velvære
og evne til å takle motgang og belastninger i livet. Det sykdomsforebyggende arbeidet har derimot som mål å forebygge sykdom ved å redusere nivået av kjente risikofaktorer, for eksempel
røyking, overvekt, og inaktivitet. Videre kan man dele inn det
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sykdomsforebyggende arbeidet i henholdsvis primærforbyggende, sekundærforebyggende eller tertiærforebyggende arbeid. I
praktisk folkehelsearbeid vil de to ofte utfylle hverandre. Legeforeningen vi likevel peke på viktigheten av at folkehelsearbeidet
må øke befolkningens mulighet til mestring, inkludering og deltakelse. Innsats langs den helsefremmende aksen er derfor viktig.
Boks 3
Primærforebyggende arbeid har som mål å redusere antall nye sykdomstilfeller ved å intervenere uten at det foreligger tegn på sykdom.
Sekundærforebyggende arbeid søker å redusere forekomsten av sykdom i en befolkning ved å intervenere når
det foreligger forhøyet risiko eller tegn på at sykdom er
under utvikling.
Tertiærforebyggende arbeid har som mål å redusere graden av funksjonssvikt når det foreligger en sykdom.

Boks 4
Helsedeterminanter er faktorer som virker inn på helsen, enten ved å øke beskyttende faktorer eller redusere
risikofaktorer. Eksempler på slike helsedeterminanter kan
være utdanning, arbeid, inntekt, bo- og nærmiljø, sosialt
nettverk, tilgang til ren luft, fritidsaktiviteter, gang- og
sykkelveier, men også arvelige faktorer, personlige egenskaper (for eksempel selvtillit og evne til mestring), fysisk
aktivitet og bruk av rusmidler, for å nevne noen. I det helsefremmende og sykdomsforebyggende arbeidet tar man
utgangspunkt i helsedeterminantene, og prøver å påvirke
disse.

På midten av 1990-tallet ble det foretatt en ny gjennomgang av
klassifikasjonene i det forebyggende arbeidet og man introduserte da tre nye begreper: Universell, selektiv og indikativ forebygging15 16 17.
Legeforeningen mener denne inndelingen gir en god beskrivelse
av de ulike dimensjonene i folkehelsearbeidet. Legeforeningen
mener samtidig at universelle tiltak ofte er de som har størst
gjennomslag. Det er gjennom universelle tiltak man når hele
befolkningen og kan påvirke strukturene som skaper og reproduserer ulikhet i helse. Matprisene er et godt eksempel: Dersom
sunn mat er dyr og usunn mat er billig, vil det være utilstrekkelig å informere personer med lav inntekt om at de må spise
sunnere mat. En langt mer effektiv folkehelsepolitikk vil være å
gjøre sunn mat billigere. For eksempel ved å fjerne matmomsen
på frukt og grønt vil man bidra til at sunn mat blir mer tilgjengelig for denne gruppen. Likedan vil det ha begrenset effekt å
informere befolkningen om skadevirkninger ved alkohol dersom
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Boks 5
Universell (= befolkningsrettet) forebygging er intervensjoner eller strategier rettet mot hele befolkningen.
Formålet er å forebygge problemer uten at det tas hensyn
til forskjeller i risiko mellom grupper. Dette innebærer at
man konsentrerer innsatsen om å fremme en positiv utvikling som kan gi alle maksimal beskyttelse mot problemer.
Det universelle forebyggende arbeidet kan være både helsefremmende og sykdomsforebyggende.
Selektiv (= grupperettet) forebygging er tiltak som bare
rettes mot risikogrupper i befolkningen: Det er gruppen,
og ikke individet, som anses for å befinne seg i risikosonen.
Et av hovedmålene ved selektiv forebygging er å hindre negativ utvikling i grupper med antatt høy eksponering for
en eller flere miljørelaterte risikofaktorer. Selektiv forebygging kan være både helsefremmende (som kan øke mestring og velvære) og forebyggende (som reduserer risiko).
Indikative (= individrettet) forebygging er tiltak rettet mot enkeltindivider med økt sykdomsrisiko eller økt
symptomnivå / begynnende sykdom. Disse kan f eks være
identifisert ved hjelp av screening.
det ikke samtidig gjøres tiltak som reduserer tilgjengelighet, for
eksempel gjennom prispolitikk og skjenketider.
Legeforeningen mener:
• Universelle tiltak (prispolitikk, lovverk) treffer de mest utsatte gruppene bedre enn målrettede tiltak, og reduserer behovet for grupperettede og individuelle tiltak
• Universelle tiltak har større legitimitet og virker mindre
stigmatiserende

1.6 De store folkehelseutfordringene

Livsstilssykdommene øker i omfang og mange av risikofaktorene
er felles: inaktivitet, røyking, høyt alkoholforbruk, feil kosthold,
farlig stress, søvnmangel m.v. gir økt risiko for sykdom og helseproblemer. Det å ha en livsstilssykdom (for eksempel fedme), gir
også risiko for å få andre livsstilsykdommer (som for eksempel
diabetes, kreft og hjerte-kar lidelser). Et godt forebyggende og
helsefremmende arbeid handler om å utvikle gode tiltak som
kan redusere risikofaktorer som gjør oss syke.
1.6.1 Overvekt og fedme – et økende helseproblem
Økningen i overvekt og fedme sees over hele verden, både i iland og u-land. Verdens helseorganisasjons (WHO) beregninger
viser at mer enn 750 millioner voksne er overvektige og minst
300 millioner har fedme (tall fra 2000). I enkelte deler av verden
har forekomsten av overvekt tredoblet seg siden 1980 18.

En rekke studier viser sterk økning i forekomsten av fedme også
i Norge19. Ifølge Folkehelseinstituttet er halvparten av alle norske 40–45-åringer overvektige når vi legger WHO definisjon
til grunn20. En av fem åtteåringer lider av enten overvekt eller
fedme21. For å følge med på utviklingen av fedme i barnepopulasjonen anbefaler Helsedirektoratet nå rutinemessige målinger
av høyde, vekt og hodeomkrets på barn i 3. og 8. klasse (se også
boks 6 Veiing av barn). Særlig bekymring vekker økningen i antall overvektige barn og økningen av følgesykdommer som type
2 diabetes både hos barn og voksne. Langtidsvirkningene både
med hensyn til sykelighet og dødelighet som følge av overvekt/
fedme hos barn og unge er foreløpig ikke godt nok kartlagt. Mye
tyder på at vekten i ung alder påvirker dødelighet senere i livet22.
De viktigste risikofaktorene for å utvikle overvekt og fedme er
inaktivitet og feilernæring. Fysisk aktivitet, særlig dagliglivets aktiviteter, har sunket og vi har nå et matinntak som ikke er tilpasset dette. I en situasjon med redusert aktivitetsnivå og stor tilgang på energitette matvarer, blir det lett å utvikle overvekt. I
tillegg nevnes nå også i større grad søvnmangel og kronisk stress
som forklaringer på fedmeepidemien (se også boks 7 Mer om
søvn og overvekt). Personer med kraftig overvekt og fedme har
økt risiko for sykdom og helseplager, blant annet diabetes type 2,
hjerte- og karsykdommer og flere kreftformer23. Vi ser også at
overvekt og fedme er ujevnt fordelt i befolkningen. Grupper
med høyere utdanning og inntekt har i mindre grad fedme enn
grupper med lavere utdanning og inntekt. I Oslo er for eksempel
den voksne befolkningen langt tyngre i de østlige enn i de vestlige bydelene.
Boks 6 Veiing av barn
For å sikre god oppfølging av det enkelte barn og for å
følge med utviklingen i barnepopulasjonen, har Helsedirektoratet anbefalt rutinemessige målinger av høyde, vekt
og hodeomkrets på barn i 3. og 8. klasse. Tilbudet gis til
alle barn og foreldre. Bare fra 2008 til 2010 økte andelen
tredjeklassinger med overvekt og fedme fra 16 til 19%.
Det gjennomføres ikke landsdekkende målinger av voksne, men en rekke regionale undersøkelser viser at forekomsten av fedme blant voksne har økt fra omkring 10 til 20%
de siste tjue årene24 25.

Boks 7 Mer om søvn og overvekt
I en studie av Hassler m.fl.26 ble det påvist sammenheng
mellom utvikling av overvekt og redusert søvn. Forklaringene på dette er flere. Blant annet nevnes det at en får mer
tid til å spise og en spiser derfor mer. I tillegg er det også
påvist at de sultregulerende hormonene, leptin og ghrelin,
endres ved søvnmangel, slik at følelsen av sult og apetitt
øker27. I 48 av 56 studier ble det påvist en sammenheng
mellom søvnmangel og overvekt. Det finnes også holdepunkter for at denne sammenhengen er sterkere hos yngre
enn hos eldre28. Det kan forklares med at det fysiologiske
søvnbehovet er større hos barn og unge enn hos voksne
og eldre.

Michelangelos David på amerikansk diett

Legeforeningen mener:
• Regjeringen må nedsette et offentlig utvalg som ser på overvekt og fedmeutviklingen. Anbefalingene må følges opp
med en nasjonal handlingsplan
• Overvektepidemien må møtes gjennom et bredt spekter av
virkemidler
• Forebyggende strategier knyttet til kosthold og fysisk aktivitet må følges opp med bevilgninger
• Det må forskes mer på sammenhengen mellom kosthold og
utvikling av fedme
• Forekomst av overvekt og fedme kan være en egnet parameter for måloppnåelse innen forebygging
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1.6.2 H
 jerte-og karlidelser – Et stort
forebyggingspotensial
Fortsatt er hjerte- og karsykdom den hyppigste dødsårsak i Norge. Omtrent 35 % av alle dødsfall hvert år er knyttet til hjerteog karsykdom, men sammenliknet med tidligere er dødsfallene
nå forskjøvet mot høyere alder. Funn fra Tromsø- undersøkelsen,
en 30 år lang oppfølgingsstudie, tyder på at risiko for hjerteinfarkt er i endring. Forekomsten av hjerteinfarkt blant menn i
alderen 35 – 79 år faller, mens den øker blant kvinner29. Dette
skiftet forklares blant annet ved at andel røykere de siste 30 årene
har falt mer blant menn enn kvinner .
Det var tidligere antatt at de viktigste risikofaktorer for hjerteinfarkt var knyttet til fire livsstilsfaktorer: tobakk, diabetes, høyt
blodtrykk og kolesterol. Siden er det kjent at en rekke andre
faktorer medvirker til hjerteinfarkt. En omfattende studie som
undersøker dette, er INTERHEART-studien som evaluerte
30 000 pasienter fra 52 land i alle fem verdensdeler30.

Boks 8 Hjerterisikoen avgjøres tidlig i livet – men kan
forebygges
Å ha bare en risikofaktor for hjertesykdom i en alder av
45 år, påvirker i stor grad risikoen senere livet. En gruppe
forskere har sett på hvordan røyking, høyt kolesterol, høyt
blodtrykk og diabetes type 2 henger sammen med risikoen
for hjertesykdom hos 254 000 personer. Disse fire risikofaktorene ble målt ved 45, 55, 65 og 75-års alder.Bare fem
prosent av de undersøkte hadde optimale nivåer når det
gjaldt alle risikofaktorene. Fire av ti hadde én risikofaktor.
- 45 år gamle menn som har alle faktorene på optimalt
nivå, har 1,4% risiko for å få hjerteinfarkt i løpet av livet.
- Å ha bare en av risikofaktorene øker risikoen for å få
hjerte- og karsykdom med 20,2% for kvinner, og 39,6%
for menn.
- Menn med to eller flere risikofaktorer hadde en risko på
49, 5%. «Det som avgjør din risiko for hjertesykdom når du
er 70 eller 80, er hvilke risikofaktorer du har når du er 40»31.

1.6.3 Én av tre kreftdiagnoser kan forebygges
Vi har dessverre ingen garanti for ikke å få kreft, men mye kan
gjøres for å redusere risikoen. Ifølge Kreftforeningen henger
ett av tre krefttilfeller sammen med levemåten vår, særlig er tobakksbruk, usunt kosthold, soleksponering, fysisk inaktivitet og
overvekt sentrale risikofaktorer. Å spise sunt, bevege kroppen regelmessig, unngå tobakk og ha et lavt alkoholforbruk, er viktige
forebyggingstiltak33 34.
Figur 3 INTERHEART-studien.

INTERHEART-studien viste at uavhengig av kjønn, alder og
høy- eller lavinntektsland kunne 90 % av alle hjerteinfarkt forklares av ni potensielt påvirkbare faktorer. I tillegg til de fire
tradisjonelle risikofaktorene (tobakk, diabetes, høyt blodtrykk
og kolesterol) er overvekt/midjefett, farlig stress, lavt inntak av
frukt og grønt, fysisk inaktivitet og totalavhold fra alkohol viktige risikofaktorer. Funnene understøtter at levevaner er svært
viktige i forebygging av hjerte- og karlidelser.
Legeforeningen mener:
• Svært mange hjerteinfarkt kan forebygges, også i aldersgruppen 35–45 år
• Både myndigheter og helsepersonell har ansvar for å bevisstgjøre befolkningen om at hjerte- og karsykdom kan unngås
• Erfaringene fra risikokartlegging og tertiærforebygging bør
analyseres med hensyn til overføringsverdi til andre
folkehelsesykdommer
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I 2008 ble det diagnostisert 26 121 nye krefttilfeller i Norge, 14
000 blant menn og 12 121 blant kvinner. De fire vanligste krefttypene er prostatakreft, brystkreft hos kvinner, tykktarmkreft og
lungekreft, som står samlet for halvparten av alle krefttilfeller.
Det er samtidig viktig å understreke at kreft er en sykdom som
først og fremst rammer eldre35.
Antallet krefttilfeller har økt hvert år siden Kreftregisteret startet
med registrering, og vil fortsette å øke på grunn av befolkningsvekst og en aldrende befolkning. Legeforeningen mener man må
styrke forskning som ser på årsaksfaktorer med forebyggende
potensial. Legeforeningen vil videre anerkjenne det viktige forebyggende arbeidet som gjøres av Kreftforeningen.
Boks 9 Søvnmangel og kreft
Flere kreftformer knyttes nå også til søvnmangel. Blant
annet er det påvist sammenheng mellom søvnmangel og
økt risiko for å utvikle brystkreft36. Med bakgrunn i denne
kunnskapen blir nå brystkreft regnet som yrkessykdom
hos danske sykepleiere som har jobbet i nattskiftordninger.

Legeforeningen mener:
• Risikoen for å få kreft kan reduseres ved å spise sunt, være
fysisk aktiv, unngå tobakk, ha et lavt alkoholforbruk og
unngå overdreven soling
1.6.4 Sunne levevaner gir mindre diabetes
Forekomsten av diabetes type 2 har økt over hele verden de siste
20–30 år. WHO regner diabetesepidemien som en av de største
utfordringene i dette århundret. Type-2 diabetes oppstår som

oftest hos voksne over 30 år, men etter hvert som også barn
og unge øker i vekt, ser vi at stadig flere unge får diagnosen. I
Norge er antall nordmenn med type 2-diabetes firedoblet de
siste årene. Ca. 6 000–7 000 nordmenn får diagnosen type-2
diabetes hvert år. Dette er dramatisk når vi vet at det er en klar
sammenheng mellom diabetes og hjerte- og karlidelser. Hjertekarsykdom er den vanligste årsaken til for tidlig død blant pasienter med diabetes, særlig hos pasienter med type 2-diabetes.
Endringer i kostholdet, regelmessig fysisk aktivitet og røykeslutt
kan redusere risikoen for type 2-diabetes betydelig37.
Boks 10 Diabetes i Norge
Vi har ikke sikre tall på hvor mange som har diabetes i
Norge, men vi antar nå at ca. 150 000 er diagnostisert.
Av disse har rundt 25 000 type 1-diabetes, og ca. 125 000
kjent type 2-diabetes. Anslagsvis 100 000–200 000 kan
også ha udiagnostisert type 2-diabetes, men dette er usikkert. I tillegg ser vi at forekomsten av svangerskapsdiabetes
er betydelig høyere enn antatt. Svangerskapsdiabetes gir
økt risiko for å utvikle diabetes 2 senere i livet38.

Boks 11 Søvnmangel og diabetes
Nyere forskning har også påvist sammenheng mellom
søvnmangel og diabetes type- 2. I en analyse fra 2010 var
det en sammenheng mellom diabetes type to og søvnmangel i hele 8 av 9 studier39.

Legeforeningen mener:
• Reduksjon av overvekt er det viktigste forebyggende tiltak
for type 2 diabetes
• Økt fysisk aktivitet, endret kosthold og røykeslutt vil bidra
til at færre får diabetes og er de beste forebyggende tiltakene
1.6.5 KOLS rammer også ikke-røykere
Rundt 200 000 nordmenn har kronisk obstruktiv lungesykdom
(KOLS), og mange av disse kan ha sykdommen uten å være klar
over det40 41. Kvinner ser ut til å være mer utsatt for KOLS enn
menn. Sykdommen rammer sosialt ulikt, fordi røyking er den
viktigste årsaken42, sammen med arbeidsmiljø og luftforurensning43.

At tobakksrøyking er den viktigste årsaken til KOLS i Norge, og
at røykestopp er det viktigste forebyggende tiltaket, er det ingen
uenighet om. Blant årsakene til KOLS hos ikke-røykere finner vi
eksponering for støv, røyk og kjemikalier i arbeidssammenheng
og utendørs luftforurensning samt passiv røyking, hyppige lungeinfeksjoner i barndommen og astma. Data fra flere europeiske
land viser at egen og foreldres astma, mors røyking samt luftveisinfeksjoner i barndommen gir en risiko for fremtidig KOLS på
linje med storrøyking44. Det hevdes også at kronisk astma gir
større risiko for KOLS enn det røyking gjør45.
I Norge er nå ca. 20 % av den voksne befolkningen røykere, og
anslagsvis 30 % av dem vil få KOLS. I USA utvikler imidlertid
7 % av ikke-røykerne sykdommen46. Hvis situasjonen er tilsvarende i Norge, vil det snart være like mange ikke-røykere som røykere blant KOLS-pasienter. Dette taler for økt oppmerksomhet
rundt diagnostisering av KOLS hos ikke-røykere og økt innsats
på andre områder enn røykeavvenning i arbeidet med å forebygge
sykdommen47.
Legeforeningen mener:
• Et røykfritt Norge er det viktigste enkelttiltaket mot KOLS
• KOLS rammer også ikke-røykere og forebyggende strategier
må ta hensyn til dette
1.6.6 F unksjonstap, ensomhet og utstøting er en
stor folkehelseutfordring
En foruroligende stor del av befolkningen mottar uføretrygd.
Antall uføretrygdede øker særlig blant unge mennesker. Legeforeningen ser dette dels som et uttrykk for at alt for mange opplever seg som syke og ikke i stand til å delta i samfunnet på vanlig
måte, dels som et resultat av utstøtning av mindre arbeidsdyktige fra arbeidslivet. Dette har alvorlige konsekvenser for hvordan
folk oppfatter sin helse og livskvalitet. Legeforeningen mener en
fremtidsrettet folkehelsepolitikk må prioritere tiltak som reduserer funksjonstap, særlig blant unge mennesker.
Kroniske smerter (muskel- og skjelettlidelser) har høy forekomst
i Norge, og ligger på rundt 30% hos voksne. Norge har høyest
forekomst i en direkte sammenligning av 15 europeiske land,
og betydelig høyere enn våre naboland, hvor forekomsten er
16–19%. Ser vi på våre naboland, som har samme andel av befolkning i arbeid som i Norge, har vi likevel høyere andel uføre.
Den høye forekomsten av smertetilstander, samt forekomsten av
psykiske lidelser, er begge viktige årsaker til at en forholdsvis stor
andel av den norske yrkesaktive befolkningen mottar trygdeytelser48.
Legeforeningen mener:
• Å hindre frafall og utstøting i kritiske livsfaser har stor betydning for folkehelsen
1.6.7 Psykiske lidelser rammer mange
Psykiske plager og lidelser er blant våre største folkehelseutfordringer. Omtrent halvparten av alle nordmenn vil rammes av en
psykisk lidelse i løpet av livet49.
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Psykiske lidelser er en viktig årsak til for tidlig død og en av de
store helse- og samfunnsutfordringene i Norge. Dette er tilfelle
enten man måler i utbredelse, totale sykdomskostnader, samlet
sykdomsbelastning, tapte arbeidsår eller kostnader til uføretrygd
og sykefravær. Registrerte psykiske lidelser står for omkring en
tredjedel av alle uførepensjoner.
Mellom 15 og 20% av alle barn og unge i Norge har psykiske
plager som angst, depresjon og atferdsforstyrrelser50. Barn og
unge har størst risiko for å utvikle psykiske lidelser i familier
hvor foreldrene selv har psykiske vansker som varer over lang
tid, er rusmiddelmisbrukere eller voldelige. Det gjelder også der
familien eller barna selv er kommet hit som flyktninger og har
traumatiske erfaringer med krig, tortur, vold og tap av familie
og venner. Det er også høy risiko hvis barna blir utstøtt fra vennegruppen, er sosialt isolerte, dårlig integrert i nabolaget og blir
mobbet på skolen. Det må en vesentlig satsning til for å forebygge at barn og unge utvikler psykiske lidelser. Å forebygge at
unge dropper ut av skolen, tilrettelegging for at unge kommer
ut i arbeidslivet og forebygging av rusmisbruk er viktige tiltak.
Legeforeningen mener:
• Det viktigste forebyggende tiltaket mot senere helseproblemer og sykdom er å sikre barn en trygg oppvekst i nærvær
av ansvarlige og omsorgsfulle voksne
• Antimobbeprogrammer må evalueres ytterligere og følges
opp med nye tiltak
• Barn av psykisk syke må spesielt følges opp, slik at de sikres
et godt oppvekstmiljø
• Det må satses mer på forskning om forebyggende psykiatri
• Det må jobbes for et inkluderende, flerkulturelt samfunn
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1.7 Kunnskapsbasert folkehelse

Kunnskap om folkehelserelevant arbeid deles ofte i tre kategorier: Kunnskap om tilstand, kunnskap om årsaker og kunnskap
om effekt av tiltak51. Det er bevist at kostnadseffektive tiltak
kan redusere livsstilsykdommer52. Legeforeningen vil fremheve
at forebyggende og helsefremmende arbeid må være basert på
tiltak med dokumentert effekt.
Da samhandlingsreformen trådte i kraft i 2012 fikk kommunene ansvar for å drive mer målrettet forebyggsarbeid. Ideelt sett
skal kvalitativt gode systematiske oversikter om effekter av tiltak,
ligge til grunn for lokale beslutninger om hvilke tiltak som bør
iverksettes. Det er imidlertid ikke alltid mulig å designe gode
studier for å evaluere effekter av forebyggende og helsefremmende tiltak.
Internasjonale forskningsmiljøer krever kontrollert studiedesign
i oppsummert forskning på forebyggingsområdet. Kunnskapssenteret har identifisert over 600 systematiske oversikter, publisert de seneste seks årene, innen områder som tobakk og alkohol,
fysisk aktivitet, kosthold, psykisk helse og seksuell helse53. De
konkluderer med at mange resultater og tiltak er overførbare til
norske forhold. Legeforeningen mener at dersom tiltak tilpasses
den aktuelle populasjonen og settingen, er det grunn til å anta at
mange internasjonale resultater og tiltak er overførbare til norske
forhold. Det må derfor utvikles en strategi for tilrettelegging av
den kunnskap som foreligger for praktisk folkehelsearbeid.
Legeforeningen mener:
• Det må forskes mer for å finne ut hvilke forebyggende og
helsefremmende tiltak som har effekt
• Kunnskap om effektive folkehelsetiltak må være lett tilgjengelig for landets kommuner
• Det bør være professorater i forebyggende medisin ved alle
universiteter

2.	Belastninger gjennom livet påvirker
helsen vår
Forståelsen av den gjensidige påvirkningen mellom kropp og
livshistorie, samt konsekvensene av dette for helse og sykdom, er
i rask utvikling og utfordres til stadighet. Historisk har medisinen beveget seg fra at disse to forholdene kun påvirker hverandre, til at de er fullintegrert og ikke kan skilles fra hverandre.
Blant annet viser Linn Getz m.fl. sammenhenger mellom psyke
og soma, og hvordan langvarig overbelastning av menneskets fysiologiske tilpasningsevne kan føre til helseskader. Dette innebærer at belastninger og påkjenninger i løpet av livet har konsekvenser for vår fremtidige helse, og at mange vanlige lidelser i
voksen alder dels må tolkes som et resultat av forhold i barndommen, og dels av forhold som har bygget seg opp over tid54.
For eksempel viser det seg at schizofreni og bipolare lidelser i
mindre grad skyldes arvelige forhold, og i større grad oppvekstmiljø55. Det er derfor viktig at forebyggende og behandlende
tiltak også innrettes etter dette.
Den siste tiden har vi sett at flere lidelser er for komplekse til at
de kan behandles innenfor avgrensede spesialiteter innen somatikken eller psykiatrien alene. Kronisk tretthetssyndrom og ulike
kroniske smertetilstander oppfattes av mange som eksempler på
«grenseoverskridende» lidelser der den vestlige medisinen i dag
kommer til kort, og hvor ny kunnskap om sammenhengen mellom belastninger og fremtidig helse vil kunne bidra med viktig
kunnskap og forståelse.
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Boks 12 The Adverse Childhood Experiences (ACE)
Denne omfattende studien i USA har sammenfattet en
rekke forskningsresultater om sammenhenger mellom tidlige belastninger og senere helse. Forskningsgruppen har så
langt fulgt 18 000 voksne mennesker fra amerikansk middelklasse i over 10 år. Resultatene viser at virkningene av
negative erfaringer i barndommen er sterke og avgjørende
for senere helseproblemer og tidlig død. Tilsvarende forskning er blitt gjort her i Norge. For eksempel har Anders
Forsdahls studier funnet klare assosiasjoner mellom fødselsvekt og koronar hjertesykdom, diabetes og hypertensjon senere i livet 57 58.

2.1. Ligger skjebnen i genene våre?

Nyere forskning utfordrer myten om at «skjebnen din ligger i genene»59. Det viser seg nemlig at det finnes betydelig fleksibilitet
i genene våre, både på godt og vondt. Ordet epigenetikk nevnes
stadig oftere i medisinen60. Epigenetikk er læren om hvordan
gener kan endre uttrykk uten at dette fører til endringer i selve
arvestoffet DNA. Gener kan være aktive eller inaktive, de kan
skrus på eller av, og dette epigenetiske maskineriet påvirkes av
hvordan vi lever, hva vi spiser og hvordan vi har det.
Foreløpig legges det i litteraturen mest vekt på epigenetiske forandringer som finner sted i fosterlivet og tidlig barndom. Epigenetiske prosesser synes imidlertid også å være virksomme fra
unnfangelsen og gjennom hele livet61. Mye tyder på at slik epigenetisk «omprogrammering» kan bidra betydelig til utviklingen
av vår tids folkesykdommer, ikke minst hjerte-karsykdommer og
stoffskifte sykdommer62.
Legeforeningen mener
• Det må forskes mer på hvilke muligheter som ligger i epi
genetikken for å bedre folkehelsen

2.2	Kroppen reagerer på påkjenninger og
stress

Figur 4 Kronisk sykdom er multifaktoriell. Sentrale påvirkningsfaktorer
som medvirker til kronisk sykdom 56

Forskning viser at vedvarende stress, eller såkalt kronisk stress,
fører til en rekke helseskader 63. Sterke og vedvarende trusler
mot et individs eksistens og integritet utmatter kroppens motstandskraft, og kan føre til endringer i immunforsvaret. Langvarig kronisk stress bidrar på denne måten til utviklingen av våre
store folkesykdommer. Dette inkluderer tradisjonelle helseplager
som for eksempel hjerte-og karsykdommer, overvekt og diabetes, men også psykiske lidelser som depresjon og angst, atferdsforstyrrelser og rusavhengighet64 65 66.
Videre kan stress føre til endringer i levevaner, som bidrar til å forsterke de negative effektene av stress. Behovet for røyk øker i stressende perioder, andre nedprioriterer trening, sover dårlig, eller tar
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seg ikke tid til å etterleve legens anbefaleringer. Dette er endringer
som forsterker effekten av stress og øker risikoen for sykdom.
Legeforeningen mener:
• Kunnskap om livsløp og erfaringens innflytelse på menneskekroppen er en nødvendig del av folkehelsearbeidet
• Kronisk stress er helseskadelig og påvirker immunforsvaret
Boks 13 Sammenhengen mellom erfaringer og gener67
- Psykososialt stress hos mor i svangerskapet kan påvirke
fosterets biologiske egenskaper.
- Kronisk belastende omsorgssituasjoner, for eksempel
omsorg for et alvorlig og kronisk sykt barn eller en nær
pårørende med Alzheimers sykdom kan føre til raskere
cellealdring.
- Opplevelser av urettferdighet på arbeidsplassen kan føre
til økte betennelsesreaksjoner i kroppen.

2.3 Søvnens betydning for helsen

Et viktig, men bagatellisert problem, er søvnvansker. 10–15 %
av befolkningen lider av alvorlige og langvarige søvnproblemer.
Søvn og søvnmangel knyttes i økende grad til helsa vår, og flere
alvorlige helsetilstander assosieres nå med kronisk søvnunderskudd. Om vi over lengre tid ikke sover nok, kan kroniske helsetilstander utvikles. Det er påvist sammenheng mellom søvnmangel og utvikling av overvekt/fedme, diabetes type-2, høyt
blodtrykk og flere kreftformer (Se også kapittel 1.6 De store folkehelseutfordringene). Søvnmangel har også negative effekter på
prestasjon, hukommelse, konsentrasjon og adferd 68. Søvn er en
gratis og bivirkningsfri medisin som gjør oss «fit for fight» og
holder sykdommene unna.
Studier av nordmenns søvnvaner viser at vi sover like mye som
før, men at søvnmønstret vårt er i endring 69. Vi sover lite i ukedagene og lenge i helgene – og en uregelmessig døgnrytme gir
dårligere søvnkvalitet. Det forventes at denne endringen vil vedvare, blant annet som følge av at det nye «24-timers samfunnet»
overtar. I sum kan en frykte at flere nordmenn vil rammes av
de omfattende effektene søvnmangel gir. Særlig sett i lys av at
søvnmangel øker forekomsten av ikke-smittsomme sykdommer,
er det ekstra alarmerende at mange av de nye samfunnstrendene
treffer barn og unge i større grad enn voksne.
Legeforeningen mener:
• Det må forskes mer på sammenhengen mellom søvnmangel
og livsstilsykdommer

2.4 Hva gir god helse?

I mange år konsentrerte forskerne seg mest om å finne ut hvilke
faktorer som gjør folk sårbare og syke. Det siste tiåret har det
imidlertid blitt mer og mer fokus på hvilke positive krefter i menneskesinnet som gjør at noen mestrer mer enn andre. Selv om vi
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blir født med ulike forutsetninger, er mulighetene for mestring
og vekst ofte til stede. Mestring defineres gjerne som det å takle
påkjenninger, slik at man får det så godt som mulig, selv om
utgangspunktet er vanskelig. Mestring forutsetter at man finner mening i tilværelsen og opplever sammenheng mellom livets
ulike aspekter. I mestringsarbeidet tas det derfor utgangspunkt i
at negative tanker ikke fremmer mestring og at fokuset heller bør
være på formilding av håp, mestringstro og (nye) muligheter.
Begrepet «empowerment» står også sentralt i mestringsarbeidet.
«Empowerment» handler i medisinsk forstand om å la pasienten
få økt ansvar i beslutningsprosessene i behandlingen. Formålet
med denne tilnærmingen er å styrke lege–pasient-forholdet, slik
at det preges av samarbeid og gjensidig respekt. Legens rolle blir
dermed å veilede, bidra med kunnskap, være støttende og hjelpe
pasienten med å sortere egne tanker. Pasienten på sin side påvirker beslutningene og utvikler en deltakende kompetanse innenfor sine gitte grenser70. En viktig forutsetning for bruk av «empowerment» er en arena fri for bruk av makt, og relasjoner basert
på likeverd. Det er pasientens egne verdier og ressurser som må
stå i fokus i behandlingen. Det er viktig at legen passer på at pasienten ikke sitter igjen med skyldfølelse, følelse av å mislykkes
og ikke være «flink nok» til å ta kontroll over eget liv og helse.
Legeforeningen mener:
• Egenmestring, mestringstro og kontroll over eget liv, er
grunnleggende i alt helsefremmende arbeid
• Tiltak som reduserer funksjonstap, utstøting og ensomhet
må være grunnmuren i alt forebyggende og helsefremmende arbeid

2.5	Vi må øke helsefremmende
allmennkunnskap

Hva gjør at noen mennesker lever sunt og følger råd som fremmer god helse, mens andre ikke gjør det? Dette finnes det ingen klare svar på, men et nytt begrep forsøker å forklare dette
gjennom personers varierende evner til å forstå og anvende
helseinformasjon, såkalt helsefremmende allmennkunnskap. Helsefremmende allmennkunnskap er et relativt nytt begrep i det
internasjonale folkehelsearbeidet, spesielt i Norge71 72, og kan
defineres som:

«Personlige, kognitive og sosiale ferdigheter
som er avgjørende for enkeltindividets evne
til å få tilgang til, forstå og anvende helseinformasjon for å fremme og ivareta god
helse »73
Personer med høy helsefremmende allmennkunnskap har trolig
både kunnskap og ferdigheter til å gjøre sunne valg og tilpasse seg
en helsefremmende livsstil, mens personer med lav helsefremmende kunnskap mangler disse ferdighetene74. Det har også vist seg at

personer med lav helsefremmende allmennkunnskap får dårligere
behandling i helsevesenet, antakelig på grunn av deres mangelfulle
evne til å uttrykke seg presist om sine helseproblemer75. I en studie
fra USA og England hadde for eksempel personer med diabetes
type 2 vanskeligheter med å forstå informasjonen som de mottok fra helsepersonell76 77. Annen forskning viser at personer med
lav helsefremmende allmennkunnskap oftest blir hjelpetrengende
gjengangere i landets helsevesen78.
Generelt har mange pasienter vanskeligheter med å forstå og anvende riktig helseinformasjon som de mottar fra profesjonelle
helsearbeidere. Det er ofte et gap mellom det pasientene faktisk
forstår, og det helsepersonellet forventer eller tror at de forstår79.
Dessuten er gjerne det standardiserte opplysningsmateriellet
som er rettet mot pasienter, skrevet på et høyere kunnskapsnivå
enn det mange av dem faktisk befinner seg på80.
I tillegg er befolkningen i mange europeiske land, deriblant
Norge, i økende grad multietniske. Personer med ulik kulturell
bakgrunn kan både ha problemer med å mestre det nye landets
språk og ha mangelfull helsekunnskap81 82. Parallelt «flommer»
moderne vestlige samfunn nærmest over av helsepåstander som
kommer fra ulike mediakilder, ofte med varierende grad av vitenskapelig forankring83.
I et helsefremmende perspektiv trenger befolkningen ferdigheter til
å kunne kritisk sortere helseinformasjon for å kunne forebygge og
mestre enkelte sykdommer, som for eksempel livsstilssykdommer
som diabetestype 2 84. Dette fordi kostholdsomlegging og begrensing av enkelte typer mat er sentrale forebyggende strategier 85.
Legeforeningen mener:
• Å øke befolkningens helsefremmende allmennkunnskap er
avgjørende for at enkeltmenneske skal kunne ta helsefremmende valg

2.6 Gjør vi friske folk syke?

I økende grad gis forhold som tidligere tilhørte det «levde liv»
nå medisinske merkelapper og løsninger. Dette fenomenet kalles medikalisering, og innebærer at normalitetsbegrepet snevres
inn. Vår oppfatning om hva som er normalt og hva som er sykt
endres. Dermed endres også oppfatningen om hva som må finne
sin løsning i den enkeltes livssituasjon, og hva som er en oppgave
for helsetjenesten. Det er grunn til å advare mot at helsetjenesten
blir adressat for stadig flere av livets problemer.
Utviklingen er kanskje lettest å få øye på innenfor psykiske lidelser. Fenomen som mer eller mindre er en del av alles liv, som tristhet, uro, rastløshet, konsentrasjonsvansker, initiativløshet, søvnvansker, tretthet, opplevelse av ulyst, pessimisme for framtida, mv.
vil kunne gli over til å bli sykdommer dersom definisjonsgrensene
flyttes86. Medisinske diagnoser etableres ved internasjonal enighet
om å telle, sette sammen og gradere slike «symptomer». Dersom
definisjonene utvides på en lite nøktern måte, vil det få store konsekvenser for hva som diagnostiseres som sykdom.

I Norge har denne debatten i stor grad omhandlet økningen i barn
som får ADHD-medisiner. Tall fra Reseptregisteret viser at antall
barn som er blitt medisinert for ADHD er tredoblet siden 200487.
Flere er bekymret over økningen, og mange spør seg om vi er i ferd
med å skape et samfunn der normalitetsbegrepet er blitt så smalt
at for mange faller utenfor. Samtidig kan det å leve med en udiagnostisert sykdom være en stor påkjenning. Å få en diagnose og
riktig medisinering kan for mange øke livskvaliteten. For eksempel
demper ADHD-medisiner kroppslig uro og impulshandlinger, og
bedrer konsentrasjonen. Anslagsvis to av tre har gunstig virkning
av medisinene. Andre har også pekt på at økningen muligens kan
knyttes til økt kompetanse og fokus på diagnosen, og at vi dermed
har blitt flinkere til å fange opp de barna som trenger hjelp.
En annen side av denne debatten er knyttet til spørsmålet om
risikooppsporing hos friske personer. Helsetjenestens hovedoppgave er å ta vare på de syke og de med høy risiko for sykdom.
Det er imidlertid et dilemma at individuell risikooppsporing
og behandling av friske individer med lav og moderat risiko for
sykdom nå er i ferd med å oppta en uforholdsmessig stor del
av ressursene i helsetjenesten, og at legemiddelindustrien følger
etter med medikamentelle løsninger. Resultater fra Kunnskapssenterets metodevurdering tyder for eksempel på at ulike medikamenter (som feks statiner) er kostnadseffektive og kostnadsbesparende i relativt store pasientgrupper. Dette betyr imidlertid
ikke at alle enkeltindividene i disse pasientgruppene automatisk
bør få behandling88. Konsekvensene ville i så fall være at store
symptomfrie pasientgrupper ville bli stående på livslang medikamentell behandling, med de konsekvenser dette kan ha for
oppfattelse av egen helse89.
Legeforeningen mener alle personer med forhøyet risiko for
hjerte- og karsykdom bør tilbys kartlegging av risikoprofil og råd
om levevaner, før de tilbys medikamenter. Når risikoen er større
enn de anbefalte intervensjonsgrenser, bør imidlertid den enkelte også få tilbud om medikamentell behandling. Det er også
viktig at legen bruker pasientens individuelle valg og preferanser
som del av beslutningsgrunnlaget med tanke på medisinering.

Disease mongering exploits the deepest atavistic
fears of suffering and death. It is in the interests of
pharmaceutical companies to extend the range
of the abnormal so that the market for treatments
is proportionately enlarged 90
Kilde: Iona Heath

Legeforeningen vil arbeide for:
• Et nøkternt sykdomsbegrep, som motvirker at friske personer gjøres til pasienter
• At det blir klarere grenser mellom ulike risikotilstander og
etablert sykdom
• At helsetjenesten øker oppmerksomheten på overforbruk av
diagnostikk og behandling
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3. En politikk for sunne valg
3.1	Kroppen i bevegelse – verdens beste
medisin

Menneskekroppen er skapt for bevegelse – fysisk aktivitet gjør
godt for både kropp og sjel. Men selv om fysisk aktivitet er «verdens beste medisin», synes det vanskelig for mange å komme seg
opp av godstolen eller forlate datamaskinen. Kun to av ti nordmenn er aktive i 30 minutter om dagen, og under halvparten
av alle nordmenn går ti minutter sammenhengende hver dag 91.
3.1.1 Gode vaner skapes tidlig
Grunnlaget for en aktiv livsstil legges i barne- og ungdomsårene.
Levevaner som etableres tidlig, er med å prege helsen resten av
livet. Med denne vissheten, er det urovekkende at undersøkelser
viser at norske barn og unge er mindre fysisk aktive enn før. Dagens femtenåringer sitter stille 70 % av tiden de er våkne – selv
pensjonister over 65 år beveger seg mer 92. En OECD-rapport
fra 2009 93 plasserer Norge blant den tredjedelen av landene som
har lavest fysisk aktivitetsnivå blant 11–15-åringer. Vi vet også at
fysisk inaktivitet er knyttet til sosiale helseforskjeller. Barn som
har foreldre med lav sosioøkonomisk status, er mindre fysisk aktive enn andre barn.
Skolen samler alle barn og unge, uavhengig av sosial rang og
økonomisk bakgrunn. Derfor mener Legeforeningen at økt satsing på forebyggende og helsefremmende arbeid blant barn og
unge i skolen, er et av de viktigste tiltakene for å forbygge sykdom og utjevne sosiale helseforskjeller. Én time fysisk aktivitet i
skolen hver dag, har vært et helsepolitisk mål for Legeforeningen
siden 2001. Da når vi alle barna. Forskning viser også at fysisk
aktivitet i skoletiden fremmer læring ved at det virker positivt på
hukommelsen, gir økt konsentrasjon og et inkluderende læringsmiljø 94 95.

Boks 14 Ny studie: Skolen kan utjevne helseforskjeller
En ny studie viser at en time daglig fysisk aktivitet i skolen
har gunstig påvirkning på barns fysiske form samt risikofaktorer for hjerte- og karsykdommer. Doktorgradsprosjektet «60 minutt daglig fysisk aktivitet over to år» hadde
som formål å evaluere effekten av daglig fysisk aktivitet i
skolen på fysisk form og risikofaktorer for hjerte- og karsykdommer (intervensjonsresultater), samt beskrive sammenhenger mellom fysisk form og opphopning av risikofaktorer for hjerte- og karsykdommer (tverssnittsdata). To
årskull deltok i intervensjonen (født 1995 og 1996), der
125 barn utgjorde intervensjonsgruppen og 131 barn fungerte som kontrollgruppe. Barna i intervensjonsgruppen
hadde en signifikant mer positiv utvikling i flere risikofaktorer for hjerte- og karsykdommer (systolisk og diastolisk
blodtrykk, total kolesterol til HDL-kolesterol ratio og triglyserid). Det var ingen forskjell mellom de to gruppene
i insulin sensitivitet, kroppsmasseindex og midjemål. De
barna som i utgangspunktet hadde høyest verdier i risikofaktorer for hjerte- og karsykdommer, opplevde størst
effekt av intervensjonen. Dataene viste en signifikant sammenheng mellom fysisk form og opphopning av risikofaktorer for hjerte- og karsykdom96.

Legeforeningen mener kroppsøvingsfaget er i en særstilling fordi
et viktig mål i faget er å motivere og inspirere til en fysisk aktiv
livsstil, også utenom skoletiden. Å sørge for at alle barn får gode
opplevelser i kroppsøvingsfaget er derfor av stor betydning.
Kroppsøvingsfaget må tilrettelegges slik at alle barn kan delta og

Figur 5 Våken tid som brukes til stillesitting. Nøkkeltall for helsesektoren – Helsedirektoratet 2011
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Boks 15 7 av 10 lærere vil ha en times fysisk aktivitet
hver skoledag
I april 2012 gjennomførte TNS Gallup på oppdrag fra
Legeforeningen, Nasjonalforeningen for folkehelsen, Fysioterapeutforbundet, Kreftforeningen og Idrettsforundet,
en undersøkelse om læreres holdninger til daglig fysisk aktivitet i skolen. Lærerne ble også surt om hva de mener er
utfordringer og mulige løsninger for at forslaget kan innføres. Resultatet viste bl.a. følgende:
1) 7 av 10 lærere i grunnskolen mener at elevene i
grunnskolen bør ha minst 1 time obligatorisk fysisk
aktivitet hver skoledag
2) 9 av 10 lærere i grunnskolen mener at daglig fysisk aktivitet er viktig i et læringsmiljø som fremmer helse, trivsel
og læring
3) Lovfestet rett til fysisk aktivitet, flere stillinger og mer
ressurser til utstyr er viktige tiltak
4) 84 % mener at daglig fysisk aktivitet i skolen bidrar til
at elevene får generelt bedre skoleprestasjoner.
5) 85 % mener at fysisk aktivitet fremmer trivsel og prestasjoner og reduserer konfliktnivå97.

oppleve mestring, uavhengig av funksjonsnivå. Barn og unge må
også lære om helsegevinstene ved en fysisk aktiv livsstil.
Legeforeningen mener:
• En time daglig organisert fysisk aktivitet for alle elever i skolen må gjøres obligatorisk
• Kroppsøvingsfaget må tilrettelegges slik at alle barn, uavhengig av funksjonsnivå, kan delta og oppleve mestring
• Barn må lære om hvorfor det er viktig å bevege kroppen
• Trygg skolevei må være et nasjonalt mål, slik at foreldrene
tør å la barna gå eller sykle til og fra skolen
• Utearealene i skole og barnehager må stimulere til fysisk aktivitet og lek
3.1.2 Pulsen opp for bedre helse
Våren 2012 gikk helsedirektør Bjørn Inge Larsen ut i media og
sa at det å gå er så sunt, at hvis to millioner nordmenn går ett
kvarter hver dag i litt raskt tempo, vil det gi samfunnet en ge-

vinst på 50 milliarder kroner i året. God fysisk form handler ikke
om å telle kroner, men helsedirektøren understreker et svært viktig poeng; å bruke kroppen jevnlig kan gi oss flere friske leveår.
Overvekt og fedme er et økende helseproblem, men overvekt er
mindre helseskadelig enn inaktivitet. Overvektige personer som er i
god fysisk form, har langt mindre sykdomsrisiko enn inaktive overvektige. Alle mennesker bør derfor, helst hver dag, være fysisk aktive
i til sammen minst 30 minutter. Intensiteten bør være minst middels, for eksempel en rask spasertur. Ytterligere helseeffekt kan oppnås ved å øke den daglige mengden eller intensiteten utover dette.
Fysisk aktive personer har halvparten så stor risiko for å dø av
hjerte-karsykdom som sine stillesittende jevnaldrende. Fysisk
aktivitet reduserer også risikoen for å få høyt blodtrykk, aldersdiabetes og tykktarmskreft. Livskvaliteten blir dessuten bedre av
fysisk aktivitet på grunn av økt psykisk velvære og bedre fysisk
helse (se også kapittel 5.2.1 Behov for videreutvikling av folkehelsearbeidet i kommunene). Det er godt dokumentert at fysisk aktive personer har lavere risiko for å rammes av beinskjørhet,
beinbrudd forårsaket av fall, blodpropp, fedme og psykiske lidelser. Selv om enkelte er mer genetisk disponert for å utvikle overvekt og fedme, viser nyere forskning at forebyggingstiltak som
fysisk aktivitet, også har god effekt på denne gruppen 98.
Boks 16 Intervalltrening gir god helseeffekt
Ny spennende forskning viser at intervalltrening med høy
intensitet, det vil si puls på 85–95 % av maksimalpulsen
i 4 x 4 minutter med 3 minutter aktiv pause mellom intervallene99, gir større blodtrykkssenkende effekt enn tilsvarende treningsmengde ved moderat intensitet, 70 % av
maksimalpulsen i 47 minutter, 3 ganger i uken i 12 uker.
Intervalltrening reverserer også aldersbetingede forandringer hos friske, utrente 70-åringer100. I tillegg ga det større
treningseffekt enn vanlig trening etter hjerteinfarkt hos
pasienter med gjennomsnittsalder 74 år i en randomisert
kontrollert studie101.

Legeforeningen mener:
• Voksne bør være fysisk aktive i minst 30 minutter hver dag.
Både moderat og hard fysisk aktivitet er bra. Det er helsefremmende å få pulsen opp
• Det må legges til rette for økt bruk av sykkel som
transportmiddel
• Nasjonal transportplan må videreutvikles ved å gi Statens
vegvesen et særskilt krav om å koordinere og initiere arbeidet for å øke syklingen
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3.1.3 Fysisk aktivitet i arbeidslivet
I en hektisk arbeidshverdag kan det være vanskelig å finne tid og
overskudd til trening. Legeforeningen støtter Arbeidsmiljølovens
anbefaling om at arbeidsgivere bør tilrettelegge og motivere sine
ansatte til å bevege kroppen i arbeidstiden. Eksempler kan være
betalt trening i arbeidstiden, oppfordre ansatte til å bruke trapper
og gå/sykle til og fra jobb. Helsegevinstene er mange, og det finnes flere eksempler på slike tiltak bidrar til å redusere sykefraværet.
Ifølge en amerikansk studie kan en pause fra arbeidsdagen med
fysisk aktivitet også bedre prestasjonen på jobb. Dette kommer
av økt oksygentilførsel til hjernen som gjør oss i stand til å løse
problemer raskere 102. Samtidig vet vi at de som beveger seg mest
på fritiden, også vil være de mest aktive når det gjelder å trene i arbeidstiden. Det er derfor viktig at tiltak tilpasses de som i utgangspunktet er minst aktive. Det er særlig denne gruppen arbeidstakere som har mest å hente med tanke på å forebygge sykdom.
Legeforeningen mener:
• Arbeidsgivere bør tilrettelegge for minimum 1 time fysisk
aktivitet i uken. Slike tiltak må spesielt tilpasses de som er
minst fysisk aktive
• For å stimulere til mer fysisk hverdagsaktivitet bør arbeidsgivere, der det er mulig, tilby ansatte bysykkelkort til bruk
på korte tjenestereiser mm
3.1.4 A
 ktivitet virker helsefremmende – gjennom
hele livsløpet
Fysisk aktivitet er viktig for en god alderdom. Faktisk har ingen
annen gruppe i befolkningen større nytte av fysisk aktivitet enn
nettopp eldre. Det gjelder også for dem som er svært gamle. For
eksempel kan eldre som ikke har trent muskelstyrke på 20 år ta
igjen det tapte med bare to måneders styrketrening103. Sterkere
muskler gir bedre balanse, økt ganghastighet, bedre evne til å gå
i trapper og mindre behov for hjelpemidler. God bevegelighet
gjør det også lettere å ta del i sosiale aktiviteter utenfor hjemmet.
Legeforeningen støtter opp under tiltak som vekker eldres lyst
og interesse for fysisk aktivitet. God tilgang på varierte treningsformer tilpasset ulike funksjonsnivå er viktig. Mange eldresentre,
idrettslag og frivillige organisasjoner har tilbud om fysisk aktivitet
for eldre. De må få tilstrekkelige rammer til å opprettholde og
utvikle sine tilbud. I tillegg har flere kommersielle treningssentre
utviklet treningstilbud målrettet mot eldre. Det er et godt supplement, men erstatter ikke det offentliges ansvar når det gjelder
å tilrettelegge for fysisk aktivitet for eldre. For eldre som ikke liker
gruppetrening eller treningssentre, er det greit å vite at turer utendørs fortsatt anses som en av de beste formene for fysisk aktivitet
i eldre år (Se også Legeforeningens statusrapport om Godt å bli
gammel i Norge – fra ord til handling i eldreomsorgen (2012).
Legeforeningen mener:
• Også eldre har helsegevinst av regelmessig fysisk aktivitet.
Eldresentre og sykehjem må tilrettelegge for dette
• Det offentlige vil være tjent med å legge forholdene godt til
rette for varierte treningsformer tilpasset eldre med ulike
funksjonsnivå
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3.2 Mat som medisin og matglede

Kostholdsrådene er vesentlig endret de siste årene. For 10–20 år
siden var hovedtyngden i kostrådene å erstatte fett med karbohydrater. I dag er det relativt bred enighet om at dette var feil.
Vi trenger fortsatt mer kunnskap om kostholdets betydning for
helsen, men det er også mange kostholdsråd det er enighet om.
Vestlig kosthold baserer seg mye på industrielt bearbeidet mat,
som vi vet er problematisk for helsen. Mye sukker, salt, lettfordøyelige karbohydrater, transfett, lite fiber, og tilsetningsstoffer
er blant de farlige ingrediensene. Kombinert med et inaktivt liv
og kronisk stress er dette medvirkende til livsstilsykdommer og
kroniske lidelser.

«Jeg kan motstå alt, unntatt fristelser»
Oscar Wilde.
Legeforeningen støtter myndighetens anbefalinger om økt inntak av grove kornprodukter, frukt og grønnsaker. Dette er fiberrik kost som er bra for kroppen. Dokumentasjon på direkte
effekt av fiberinntak på risikoen for kreft er ufullstendig, men for
hjerte- og karsykdom og diabetes type 2 er den overbevisende104.
Fett fra kjøtt og meieriprodukter bør også begrenses. Kjøtt inneholder mettet fett som kan øke kolesterolnivået i kroppen og
bidra til hjerte-kar sykdommer. Videre er det godt dokumentert
at flerumettede fettsyrer (omega-3 omega-6) er bra for helsen.
De best dokumenterte effekter av marine omega-3-fettsyrer er
knyttet til forebygging av hjerte- og karsykdommer105 106. Det er
også dokumenterte effekter på betennelsessykdommer107.
Selv om sukkerforbruket har gått ned de siste årene, har fremdeles mange et alt for høyt inntak av sukker. Det er godt dokumentert at et høyt forbruk av sukker er helseskadelig og bør
reduseres. Tilsatt sukker gir betydelig økt risiko for vektøkning,
overvekt og fedme108. Inntaket av sukker settes også i sammenheng med risiko for hjerte- karsykdom109 110, type-2-diabetes111
112
og enkelte krefttyper113.
Den norske befolkning har et dobbelt så høyt saltinntak enn det
som er anbefalt. Et høyt saltinntak har en rekke negative effekter
på helsa, blant annet økt risiko for hjerte-karsykdommer og kreft
i magesekk og tykk- og endetarm, som de alvorligste. Industrielt
bearbeidet mat bidrar med 70–80 % av saltinntaket. Kjøttprodukter og brødvarer er matvaregrupper som inneholder mye salt.
For eksempel inneholder industribakt brød ofte tre ganger så
mye salt som hjemmebakt brød. Dette er spesielt uheldig fordi
barn og unge i vekst spiser forholdsvis mye brød. Legeforeningen støtter Nasjonalt råd for ernærings hovedmål om en gradvis
reduksjon av saltinntaket i befolkningen, fra dagens 8–10 gram
til maksimalt 5 gram per dag. Et viktig tiltak er å redusere salt i
industrielt bearbeidet mat.
Et sunt kosthold må ha en naturlig balanse mellom typer karbohydrater, proteiner og fettstoffer. Legeforeningen mener et kost-

hold med lavere glykemisk belastning, som fører til mer stabilt
blodsukker, er bra. Ved å velge grove og uraffinert karbohydrater
som linser og bønner, grønnsaker og frukt, kombinert med de
mest hensiktsmessige typene proteiner og fettsyrer, vil blodsukkeret holdes mer stabilt114. Senking av det gjennomsnittlige
blodsukkeret reduserer risikoen for diabetes type 2, hjerte-karlidelser og kreft.
Mange tror de kan balansere et usunt kosthold med kosttilskudd, og at en liten pille kan forlenge livet og forbedre helsen.
Men kosttilskudd kan ikke erstatte et sunt kosthold. Det finnes
ingen snarveier. Tvert i mot viser flere studier at en rekke kosttilskudd kan, når det ikke er påvist mangeltilstand, gi motsatt
effekt115 116.
Til kostholdsdebatten tilhører også viktigheten av mat som kultur, matglede og dens betydning for god helse. Mat er sosialt, gir
følelse av fellesskap og skaper møteplasser med venner og familie, sider ved livet som gir betydelige helsegevinster. Det viktigste
er å ha et bevisst og aktivt forhold til hva man putter i seg i hverdagen, og hva slags konsekvenser dette har for kropp og helse, et
ansvar som ligger hos både myndighetene og enkeltmennesket.
Legeforeningen mener:
• Inntaket av frukt og grønt i befolkningen må økes. 2/3 bør
være grønnsaker
• Fett fra fisk og planter er best for oss. Det inneholder mest
av det flerumettede fettet
• Velg grovt brød og grove kornprodukter. Disse produktene
inneholder mer fiber og næringsstoffer enn kornprodukter
laget av fint mel
• Hurtigvirkende karbohydrater er en folkehelseutfordring og
inntaket må reduseres
• Inntaket av industrielt bearbeidet mat, sukker, brus og salt
må reduseres
• Kosttilskudd bør ikke brukes uten påvist mangeltilstand og
er unødvendig for de fleste
3.2.1 Det må være lett å velge sunt
For å legge til rette for sunne levevaner må sunne valg gjøres
enkle. Pris er den suverent viktigste driveren ved valg av matvarer, og det er et samfunnsansvar å gjøre sunne matvarer rimeligere. Unge enslige og par med barn bruker mindre av sitt matbudsjett til grønnsaker enn andre husholdninger. Beregninger
viser at dersom prisene reduseres med 12 %, vil etterspørselen
blant de som vanligvis kjøper lite frukt og grønnsaker øke med
11–12 %117. Legeforeningen mener økonomiske virkemidler
bør innføres på matområdet for å fremme et sunnere kosthold,
ikke minst for å utjevne sosiale helseforskjeller. Prisvirkemidler
er av stor betydning for å få flere til å velge de sunne matvarene.
Høy pris er en medvirkende faktor til at innbyggerne i Norge
fortsatt ligger lavt i inntak av grønnsaker. Nøkkelhullsmerket er
myndighetenes merkeordning av sunne matvarer (se boks 17
Nøkkelhullsmerket). Ordningen har vist seg å fungere svært godt.
I en landsomfattende undersøkelse viste det seg at hele 96 % av
de spurte hadde hørt om Nøkkelhullet, og én av to mente

Nøkkelhullet har gjort det enklere for
dem å velge sunt118.
Nøkkelhullsmerking hjelper forbrukeren
å velge det sunneste alternativet innenfor ulike matvaregrupper. Det innebærer
at mange matvarer oppfattes som sunne
når de sammenliknes med varene i sin
gruppe, men at de isolert sett faktisk er usunne. Det er viktig at
denne misforståelsen oppklares, og at dette kommer tydelig frem i
informasjonskampanjer om nøkkelhullsmerkingen.
Legeforeningen mener Nøkkelhullet er et skritt i riktig retning.
Det er derfor svært alvorlig når dagligvarekjedene lar være å ta
inn nøkkelhullsvarer fordi kjedene taper penger i priskrig. Det er
viktig at løsningene utarbeides i samspill mellom myndigheter
og dagligvarebransjen. Helseforvaltningen må også få drahjelp
av Finansdepartementet. Legeforeningen mener en momsreduksjon på grønnsaker og en tilsvarende økning av sukkeravgiften
kan være effektive tiltak.
Boks 17 Nøkkelhullsmerket
Myndighetene i Norge, Sverige og Danmark har valgt et
grønt nøkkelhull som symbol på sunnere matvarer. Formålet er å gjøre det enkelt for forbrukeren å velge sunnere
alternativer innenfor ulike matvaregrupper og stimulere
matvareprodusenter til å utvikle sunnere produkter. Nøkkelhullet setter krav til minimumsinnhold av kostfiber og
maksimum innhold av fett, salt og sukker innenfor 25
matvaregrupper. I tillegg er det satt krav til minimumsinnhold av fullkorn, grønnsaker, fukt og bær i noen matvaregrupper. I Norge er det Helsedirektoratet og Mattilsynet som har ansvar for denne frivillige merkeordningen.
Ordningen trådte i kraft i 2009119.

Legeforeningen mener:
• Nøkkelhullsmerkingen må evalueres og følges opp med nye
og bedre tiltak, for eksempel merking av saltinnhold på
matvarene fisk og kjøtt
• Det må innføres differensiert momssystem på sunne og
usunne matvarer
• Det må innføres økt merverdiavgift/ekstraavgift på sukker
og sukkerholdige matvarer
• Merverdiavgiften på frukt og grønt må fjernes
• Matvarer må merkes tydeligere slik at det blir enkelt å velge
sunt
• Det må vurderes skjerpede retningslinjer for markedsføring
av usunn mat overfor barn og unge
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3.2.2 Transfett må forbys
Legeforeningen mener transfett bør forbys i Norge. Vi vet at
transfett er skadelig, og vi vet at mat kan lages uten industrielt
modifisert transfett. Transfett lages ved å varme opp sunt, flytende (flerumettet) plantefett sammen med nikkel og hydrogen.
Prosessen kalles herding eller delvis hydrogenering, er billig og
gjør at fettet harskner mye langsommere enn annet fett. Det er
overbevisende dokumentasjon for at transfett øker risko for hjerte- og karsykdommer120. Transfett øker nemlig hjertedødelighet
ved å øke det dårlige kolesterolet (LDL), mens det samtidig senker det gode kolesterolet (HDL). Transfett finnes ikke bare i mat
i butikken (kjeks, kaker, pålegg). Gjenbruk av frityrolje i hurtigmatbutikker avgir også transfettsyrer. Mennesker med minst
inntekt og minst utdanning er blant gruppene som spiser mest
gatekjøkkenmat. Danmark og Island – i tillegg til de amerikanske delstatene New York og California – har allerede innført forbud mot transfett. Både myndigheter og fabrikanter skal ha ros
for at de nå jobber for å fjerne transfettet der vi har mest av det.
Boks 18 Mer om transfett
Transfett er navnet på kjemisk endret vegetabilsk fett til
bruk i næringsmiddelindustrien. Herdeprosessen fettet
går gjennom, gir det et høyere smeltepunkt og en fastere
form. Transfettsyrene som dannes under herdingen, sørger
for at fett ikke harskner og dermed holder matvarer seg i
månedsvis. Man finner transfett først og fremst i frityrvarer, framfor alt pommes frites. Sjokolade- kjeks- og kakeprodukter som holder seg i månedsvis i romtemperatur,
inneholder også store mengder av dette skadelige fettet121.

Legeforeningen mener:
• Det må innføres et generelt forbud mot transfett i matvarer
solgt i norsk dagligvarehandel (etter modell fra Danmark og
Island)
• Inntil et forbud er på plass må matvarer som inneholder
transfett merkes tydelig
3.2.3 Frukt og grønt i skolen
Sunne måltider i skolen fremmer både læring og helse. Gratis
frukt og grønt kan være et effektivt og målrettet tiltak for å oppnå varig økning i frukt- og grønnsaksinntaket hos barn og unge.
Tiltak i skolen er også viktig fordi det når alle elever uansett
sosial bakgrunn.
For noen år tilbake initierte Helse- og omsorgsdepartementet
og Kunnskapsdepartementet en felles satsing på fysisk aktivitet
og måltider i skolen. Legeforeningen etterlyser nå en utvikling
av denne satsningen, med vekt på folkehelse, utjevning av sosiale helseforskjeller og rettferdig fordeling. For eksempel gjelder
ordningen med gratis frukt og grønt i skolen kun ved ungdomsskoler og kombinerte barne- og ungdomsskoler, mens elever på
barneskoler må betale for å delta i en fruktabonnementsordning.
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Fruktabonnement øker sosial ulikhet i helse, ettersom det gjerne
er de barna som fra før spiser mye frukt og grønt som også deltar
i abonnementsordningen122. Legeforeningen mener det er viktig
at ordningen med gratis frukt og grønt i skolen utvikles slik at
den kommer alle elever til gode.
Legeforeningen mener:
• Gratis frukt og grønt hver skoledag må innføres til alle
elever i grunnskolen og finansieres med øremerket tilskudd
3.2.4 Ernæringssvikt blant eldre må forebygges
Mens overvekt er et stort og økende problem i befolkningen generelt, er underernæring en større utfordring for en stor andel eldre. Dess høyere alder, desto større er sjansen for ernæringssvikt.
Undersøkelser har vist at om lag 30 % av brukerne med hjemmesykepleie og mellom 20 og 50 % av eldre pasienter på institusjon er underernærte 123. Ernæringssvikt kan ha flere årsaker, men
hovedsakelig kommer det av dårlig matlyst, sykdom, bivirkninger
av medisiner, mistrivsel, depresjon og dårlige tenner. Når eldre blir
syke, tåler de gjerne mer om de har litt i reserve, og kan derfor
gjerne ta andre forhåndsregler når det gjelder kosthold. Eldre bør
særlig passe på at de får i seg nok proteiner og energi, og kan spise
mer kaloririk og energitett sammenliknet med yngre124.
Legeforeningen mener:
• Næringsrik mat servert på eldresentre bidrar til å forebygge
feil- og underernæring hos eldre
• Alle norske sykehus og sykehjem bør ha kompetanse og tiltak rettet mot underernæring hos eldre pasienter
• Pasientene bør veies ved sykehusinnleggelse. Kroppsmasseindeks bør beregnes og sammenliknes med normalverdier
3.2.5 Tydelige og tilpassende kostholdsråd
Legeforeningen mener det er positivt at Helsedirektoratet utvikler tilpassede kostholdsråd for ulike pasientgrupper125. Legeforeningen imøteser myndighetenes kommunikasjon av de nye
kostrådene. For mange pasientgrupper og enkeltindivider er
tilpassede kostholdsråd viktig for å sette sammen et sunt og helsefremmende kosthold. Legeforeningen vil bidra i formidlingen
av de nye kostrådene.
Vi viser til Diabetesforbundets pågående arbeid med en nettbasert
kunnskapsbase om tilpasset kosthold. Grunntanken er å gjøre
kunnskapen man trenger for å gjøre de riktige matvarevalgene for
den enkelte, lett tilgjengelig. Sentrale variable knyttet til alder og
diagnoser (diabetes type 1 eller 2, overvekt, hjerte-karsykdom osv)
leder til informasjon i databasen som er hjelper denne personen.
Informasjonen ligger lagvis slik at man kan «klikke» seg ned i detaljene, etter behov og ønske. Diabetesforbundet legger vekt på at
informasjonene skal være kunnskapsbasert, og der det er faglig
uenighet, skal uenigheten også komme fram. De psykologiske aspektene ved dette med spisevaner og livsstilsendring vies også mye
plass. Diabetesforbundet utvikler også applikasjoner til smarttelefoner parallelt med nettsiden.

…Så langt jeg evner og forstår, skal jeg gi den syke
dietter som vil hjelpe ham…
Hippokrates ed` Fra Trond Berg Eriksen
(kapittelforfatter) «Tenkningens historie», Aschehough
1982, bind 1, ss 55-56

Legeforeningen mener:
• Differensierte kostholdsråd vil i sterkere grad imøtekomme
individuelle behov. Det må lages en strategi for formidling
og kommunisering
• Formidling av tilpassede kostholdsråd må breddes ut gjennom internett
• Det må iverksettes særskilte informasjonstiltak for befolkningsgrupper som ikke forstår eller har tilgang til relevante
informasjonskanaler

3.3 Stump røyken!
Boks 19 Helsedirektoratets kosthåndbok
Kosthåndbokens formål er å skape gode mattilbud, kartlegge ernæringsstatus og gi tilpasset kosthold og ernæringsbehandling. Ledelsesforankring og en tydelig ansvarsfordeling er nødvendig for å sikre et likeverdig og tilrettelagt
ernæringstilbud. Kosthåndboken skal:
‑ Være et praktisk hjelpemiddel for kartlegging av
pasientens/brukerens ernæringssituasjon
‑ Gi anbefalinger om hensiktsmessig matvarevalg
og ernæringsbehandling for ulike diagnosegrupper/
problemstillinger
‑ Gi et grunnlag for utvikling av ernæringsplan,
-prosedyrer og kvalitetsindikatorer innen klinisk ernæring
‑ Bidra til økt ernæringskompetanse og fagutvikling blant
kjøkken- og helsepersonell
Kilde. Kosthåndboken. Helsedirektoratets nettside. Endret
07.12.2011126

Få områder innen medisinsk forskning er så veldokumentert som
skadevirkninger av tobakksbruk. Røyking er en av de aller viktigste årsakene til hjerte- og karsykdom (se figuren under punkt
1.3.2) Røykeslutt reduserer risikoen for tilbakefall av sykdom og
for tidlig død med bortimot 50 % hos pasienter med hjerte- og
karsykdommer 128, og ingen andre pasientgrupper profiterer mer
på systematisk røykesluttintervensjon enn hjertepasienter. Ifølge
Verdens helseorganisasjon forårsaker røyking også 33 % av krefttilfellene i den industrialiserte verden. Legeforeningen er, blant
annet gjennom sitt engasjement i koalisjonen Tobakksfritt, en
pådriver for en restriktiv tobakkspolitikk, og mener virkemidler
som opplysningskampanjer og reduserte avgifter og tilgjengelighet må videreutvikles ytterligere.
Tobakksprodukter inneholder flere tusen kjemiske stoffer, og
mange av dem er kreftfremkallende. Nikotinet i tobakksprodukter er også sterkt avhengighetsskapende. Det er beregnet at
ca. 5 100 personer i Norge dør hvert år av sykdom som kan
relateres til røyking. I Norge dør flere hundre personer hvert år
av sykdom som skyldes passiv røyking, og de negative konsekvensene av passiv røyking er nå langt bedre dokumentert enn
tidligere129. Redusert bruk av tobakk har derfor stor innvirkning
på folkehelsen, og selv om antallet dagligrøykere går ned, må det
tobakksforebyggende arbeidet videreføres. Sammenliknet med
mange vestlige land (Sverige, USA) er tobakksforbruket i Norge
fremdeles høyt 130.
Røyking er i stor grad en atferd som man sosialiseres inn i. Det er
derfor spesielt viktig med innsats som kan motvirke rekruttering
blant barn og unge. Ved å unngå at barn og ungdom begynner
å bruke tobakk, kan fremtidig sykdom forhindres. Mange elever
i norske skoler opplever røyke- og snuspress i skoletiden. Det er
også vist at dersom en reduserer antallet røykere blant skoleelever, vil det redusere tallet på dem som senere starter med alkohol
og narkotiske stoffer. Røykeforebygging er altså automatisk også
et rusforebyggende tiltak.
Færre bruker tobakk ved skoler som har tobakksfri skoletid enn
ved skoler som ikke har en slik tobakkspolicy. Studier fra inn- og
utland viser at restriktive virkemidler har effekt og at tiltaket bør
gjelde både elever og lærere.

Figur 6: «I 1934 fortalte vi det norske folk at bananer må skrelles før de
spises»127

Legeforeningen mener Kunnskapsdepartementet og Helse- og
omsorgsdepartementet må samarbeide for å innføre snus- og
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røykfri skoletid i alle videregående skoler. Vi synes det er positivt
at begge disse departementene tidligere har oppfordret til dette.
Dessverre har kun ett fylke fulgt oppfordringen (Vest-Agder).
Det må derfor utøves ytterligere trykk på dette arbeidet.

risikoen for en rekke graviditetskomplikasjoner135. Det bør derfor være et sterkt fokus på motivasjon og tett oppfølging av snusslutt i svangerskapsomsorgen. Jordmødre og fastleger har her en
viktig funksjon.

Legeforeningen mener
• Det bør innføres snus- og røykfri skoletid for elever og ansatte ved grunnskoler og videregående skoler
• Undervisning i tobakksforebygging i grunnskole og videregående opplæring må bli obligatorisk

En debatt som har pågått lenge, er hvorvidt snus bør anbefales som et røykeavvenningsmiddel. Selv om snus ikke forårsaker
lungekreft eller kols, slik sigaretter gjør, mener Legeforeningen
at helseskadene ved snusbruk er så omfattende at det vil være
svært uheldig å oppfordre noen til snusbruk. Det foreligger heller ingen vitenskapelige bevis for at snusing er effektiv i røykavvenning, ut fra de studier som har undersøkt nettopp dette136.
Legeforeningen finner derfor ikke å kunne støtte bruk av snus,
heller ikke ved røykeavvenning.
I Norge er det registrert tre medikamentelle alternativer til hjelp
ved røykeavvenning: nikotinlegemidler, bupropion og vareniklin. Den forskningsbaserte kunnskapen viser at vareniklin
har best effekt, mens det er usikkert om hva som har best effekt
av nikotinlegemidler og bupropion. Samtidig er det flest potensielle alvorlige bivirkninger knyttet til vareniklin og bupropion.
Flere retningslinjer legger vekt på at pasientens ønsker og erfaringer skal vektlegges i valg av legemiddel til røykeavvenning.
Dersom de har mislyktes tidligere med ett medikament, kan de
være motiverte til å prøve et annet ved senere slutteforsøk. Ved
samtidig oppfølging og støtte på legekontoret vurderes risikoen
for bivirkninger ved medikamentell støtte som liten i forhold til
farene ved fortsatt røyking.

3.3.1 Snus er ut!
Mens forekomsten av røyking er synkende, har det de siste årene
vært en markant økning i snusbruk, særlig blant unge. Snusbruk
blant ungdom i Norge er historisk sett høyt, men har vært stabilt
siden 2005131.
Snus er både sterkt avhengighetsskapende og helseskadelig. Snus
inneholder en rekke kreftfremkallende stoffer, og det er godt dokumentert at snusing øker risikoen for kreft i spiserør og bukspyttkjertel, som er sjeldne, men svært alvorlige kreftformer med høy dødelighet132. Snusing, spesielt blant storforbrukere, er også forbundet
med økt dødelighet ved hjerteinfarkt 133. I tillegg gir snusing omfattende lokal munnhuleskade. Alle rapporter som har gransket røykfri
tobakk (snus) er imidlertid enige om at kunnskapsgrunnlaget i dag
er til dels svakt og mye dårligere enn for sigarettrøyking. Samtidig
vet vi at nikotinavhengigheten ved snus er like sterk som ved sigarettrøyking. Snusere har også et mer konstant nikotintilførsel og
snuser i gjennomsnitt hele 75 % av sin våkne tid134.
Mens snusbruk tidligere var et guttefenomen, er det i dag stadig
flere jenter som snuser. Fra 2004–2007 økte snusbruken blant
jenter med 300 %. Det er kjent at snusbruk i svangerskapet øker
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Legeforeningen foreslår derfor at man fjerner legemiddelforskriftens § 14.14, som forbyr statlig finansiering av medisiner mot
ereksjonssvikt, hårtap og tobakksavhengighet. Alle med alvorlig røykerelatert sykdom som kols og hjertesykdom bør kunne
få dekket utgifter til røykeslutt. Allerede ett år etter røykeslutt
reduseres risikoen for hjerteinfarkt med 50 %, og kols-forverringen bremses. Innsparing i form av færre sykehusinnleggelser vil
man trolig oppnå særdeles raskt.
Legeforeningen mener:
• Snusbruk er en usunn erstatning for røyking
• Det må forskes mer på sammenhengen mellom snusbruk og
sykdom
• Effekten av nikotinerstatningsprodukter som røykeavvenningsmiddel er omdiskutert, og det må forskes mer
3.3.2 B
 edre pris- og lovregulering
på tobakksområdet
Avgiftsøkning er en av seks strategier som WHO anbefaler for å
redusere bruken av tobakk. Dette er ikke minst et effektivt tiltak
overfor ungdom. Legeforeningen forslår å øke avgiften på tobakksvarer unntatt snus/skrå med 10 % og avgiften på snus med
15–20 % i 2013. En betydelig prisøkning vil redusere bruken
av tobakk, spesielt snus. Det vil også være viktig for å redusere
helseskadene som følge av bruk av all tobakk. Våre forslag samsvarer med anbefalingene fra Tobakksfritt. Tobakksavgiften bør
øremerkes til tobakksavvenning.

Legeforeningen er kjent med blant annet gjennom Kreftforeningens røykesluttkurs, at prisen på røykesluttmedikamenter
oppfattes som høy blant mange. Vi vil be Finansdepartementet
om å vurdere muligheter for å innføre en blåreseptordning for
røykesluttmedikamenter.

Alkoholkonsumet i Norge har lenge vært økende. I løpet av 15
år har det totale alkoholforbruket i befolkningen økt med nesten
50 %. Det er anslagsvis 90 000 storforbrukere av alkohol i Norge, og mens alkoholforbruket i Norge er økende, går utviklingen
i motsatt retning i flere andre europeiske land.

Norge er blant de land i Europa hvor tobakk er lettest tilgjengelig. Legeforeningen mener at antall utsalgssteder, som et minimum, bør begrenses til de utsalgsstedene som selger alkohol, i
praksis dagligvareforretninger. Disse er nøye med å ikke selge
alkohol til mindreårige. Dersom salg av tobakk til mindreårige
medfører at bevilgningen trekkes tilbake, vil de trolig også være
flinke til å opprettholde aldersgrensen for salg av tobakk. Legeforeningen mener også at kontroll med aldersgrensen ved salg
av tobakksvarer bør skjerpes, og at det snarest bør på plass en
tilsynsordning. Det vil bidra til å hindre nyrekruttering av unge
røykere og snusbrukere. 20-årsgrense for kjøp av tobakksprodukter bør vurderes. De fleste debuterer med tobakk før fylte
20 år. Nøytral emballasje forsterker effekten av helseadvarsler,
begrenser misoppfatninger skapt av farger og andre virkemidler
i produsentenes merkevarebygging og gjør tobakksbruk mindre
attraktivt spesielt for barn og ungdom.

Det er en klar og dokumentert sammenheng mellom totalkonsumet av alkohol og helsemessige og sosiale skader, sykdom og
ulykker. I tillegg til akutte skader, ulykker og kroniske lidelser
som følge av langvarig høyt alkoholkonsum, fører også høyt forbruk av alkohol til avhengighets- og sosiale problemer. Mange av
de akutte helseskadene blant ungdom, er skader, ulykker og vold
som direkte eller indirekte skyldes alkohol. På Oslo legevakt er
nesten to av tre av de voldsskadde, alkoholpåvirket 140. En liknende undersøkelse fra legevakten i Bergen viste en tilsvarende
(70  %) andel141.

Barns rett til røykfri oppvekst må styrkes ved innføring av en
lov som direkte beskytter barn mot passiv røyking. Om lag 130
000 barn utsettes for passiv røyking. Legeforeningen presenterte
i 2011 en landsomfattende undersøkelse som viser at det er stor
aksept i befolkningen for å innføre tiltak som verner barn mot
passiv røyking137. Den britiske legeforening forslår et forbud
mot røyking i biler for å verne barn mot passiv røyking138. Arbeidstakerne har fått sitt vern etter rettigheter de har i arbeidsmiljøloven. Nå bør barna få tilsvarende, etter deres rettigheter i
barneloven.
Legeforeningen mener:
• Barns rett til å puste i røykfri luft bør lovreguleres
• Snusskap i butikkene må skjules bedre
• Tobakksavgiften bør øremerkes til tobakksavvenning
• Røyking i biler må forbys
• Elever og ansatte ved grunnskoler og videregående skoler
må få snus- og røykfri skoletid
• Det må innføres en bevillingsordning for salg av tobakk

3.4	Alkohol og helseskader –
det bagatelliserte alvor

Alkohol er det rusmiddelet som forårsaker flest helseskader. Det
er anslått at omfanget av helseskader er minst fire ganger høyere
enn det bruken av andre rusmidler forårsaker. Alkohol fører til
en rekke kreftformer, blant annet tykk- og endetarmskreft. Nyere forskning viser også at et høyt alkoholforbruk hos kvinner
øker risikoen for brystkreft139. De siste ti årene har antall innleggelser som følge av alkoholskader økt med 45 %, og over dobbelt
så mange legges inn i sykehus for behandling av leverskader. I
tillegg er det påvist at alkohol er en risikofaktor ved ca. 60 vanlige sykdommer.

Tendensen når det gjelder alkoholkonsum i arbeidslivet, er at
det i mindre grad enn tidligere drikkes på arbeidsplassen og
i arbeidstiden, men i stedet drikkes det alkohol i sosiale sammenhenger som kan relateres til arbeidsfellesskapet. Selv om det
fremdeles er stor enighet om at norsk arbeidsliv skal være en
«rusmiddelfri sone», viser forskning at det har utviklet seg en
gråsone mellom arbeid og fritid hvor alkoholen spiller en viktig
rolle. Det dreier seg oftest om sosiale arrangementer i kollega- eller bedriftsregi, sosial del av seminar og møter, ulike former for
representasjon o.l. Arbeidsplassens regler for bruk av rusmidler
blir uklare i slike situasjoner. De årlige kostnadene for arbeidslivet og samfunnet som følge av ansattes alkoholbruk er anslått til
så mye som 11–12 milliarder kroner.
Arbeidslivet er en viktig arena for rusmiddelforebygging. Rusmiddelbruk hører hjemme som tema på arbeidsplassen fordi
ansattes rusmiddelproblemer og de kostnadene det medfører
kommer til syne i arbeidslivet. Selve arbeidstilknytningen er en
god motivasjonskilde for forandring. Arbeidsmiljølov, partssamarbeid har lagt rammeverket for et godt forebyggende arbeid.
Bedriftshelsetjenesten er virksomhetenes medisinskfaglige rådgivere og resurspersoner på det forebyggende rusmiddelarbeidet.
Legeforeningen mener:
• Det må være flere tiltak som forebygger alkoholforbruk i
arbeidslivet
• Alkoholemballasjen må merkes slik at enhetsmengden blir
tydelig for forbrukeren
3.4.1 Pris og lovverk på alkoholområdet
Det økende alkoholkonsumet krever en streng regulering av tilgang til alkohol gjennom avgifter, utsalgssteder og skjenkebestemmelser. Et annet sentralt virkemiddel er regulering av inntak
av alkohol i risikosituasjoner. Det er oppnådd kraftige reduksjoner i antallet skader i trafikken gjennom blant annet håndheving
av strenge promillegrenser.
Helse- og omsorgsdepartementet foreslo i 2009 å innskrenke
alkohollovens maksimale skjenketider med én time. Lege27

foreningen støttet dette forslaget. Forslaget fikk også bred støtte
fra bl.a. Helsedirektoratet, Nasjonalt folkehelseinstitutt, Barneombudet, Politiets fellesforbund og mange politidistrikt. Det er
derfor overraskende at Helse- og omsorgsdepartementet likevel
valgte å avvente en innskrenkning av maksimaltiden for skjenk
ing.
Forslag til ny folkehelselov legger opp til omfattende styrking
av helsefremmende og forebyggende arbeid i den samlede befolkning med vekt på «føre var»-prinsippet. Legeforeningen
mener en «føre var»-tankegang må følges også her – og at kunnskapsgrunnlaget for innskjerpede maksimaltider er godt nok. Å
innskrenke skjenketidene må heller ikke utelukkende kobles til
vold. Skader og ulykker må også ses i sammenheng med maksimaltider for skjenking av alkohol.
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Legeforeningen mener:
• De viktigste tiltakene for å begrense alkoholskader er å redusere tilgangen gjennom høye avgifter på alkohol, opprettholdelse av Vinmonopolet og streng håndheving av
skjenkebestemmelser
• Forebyggende arbeid er et samfunnsansvar og må foregå på
mange arenaer: skolene, arbeidsplassene, utelivet og der organiserte fritidsaktiviteter finner sted
• Alkohollovens maksimaltider for kommunale og statlige
skjenkebevillinger bør innskrenkes med én time

4. Hva kan helsetjenesten bidra med?
Bakgrunnen for at Samhandlingsreformen (St.meld nr.47 2008–
2009) ble innført, var blant annet at dagens helsetjenester var
preget av for liten innsats for å begrense og forebygge sykdom.
Selv om de viktigste oppgavene for helsetjenesten hovedsakelig
består av å behandle sykdom, skade og funksjonshemming, kan
også helsetjenesten bidra i det forebyggende og helsefremmende
arbeidet. Gode pasientmøter, tydelig kommunikasjon og medisinisk kunnskap står sentralt i dette arbeidet.

4.1	Helsepersonell kan motivere til
endring av levevaner

Forskning viser at helsepersonell er den gruppen av fagfolk som
befolkningen har størst tiltro til når det gjelder rådgiving om endring av levevaner142. Helsepersonell har derfor et potensial for å få
pasienter til å legge om usunn livsstil. Men for at en lege skal kunne
hjelpe en pasient å endre livsstil, trengs det gode kommunikasjonsverktøy. Endringsfokusert veiledning og motiverende intervju er eksempler metoder som kan gjøre det enklere å ta opp spørsmål om
pasientens levevaner på en ikke-konfronterende måte.
Endring av atferd er ingen enkel beslutning, men derimot en
omfattende prosess som foregår over lang tid (se boks 20 Hvordan endre levevaner – en teori om endring). For at en lege skal
kunne gi pasienten riktig informasjon, råd og intervensjoner, er
det viktig å være bevisst på hvor i denne endringsprosessen pasienten befinner seg. Økt kunnskap om endringsprosesser hos leger og om at ulike stadier krever ulike tiltak, vil hjelpe pasienten
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til å lettere oppnå ønsket endring. Ved å analysere hvilken fase
vedkommende befinner seg i – og derigjennom hvilken hjelp
som skal til for å få personen videre – vil målet om en sunnere
livsstil lettere nås 143.
Legeforeningen mener:
• Leger trenger kompetanseheving innen endrings- og mestringsfokusert helsepedagogikk for mer systematisk å kunne
stimulere til livsstilsendringer
4.1.1 Hvordan skape motivasjon for endring?
Motiverende samtale er en veiledningsmetode som brukes for å
øke en pasients bevissthet og motivasjon for å endre levevaner.
En pasient som ikke er motivert, vil ikke ta imot velmente råd
fra helsepersonell. Motiverende samtale ble utviklet i forbindelse
med rådgivning av alkoholikere, men er i dag testet ut og funnet
dokumentert effektiv i å endre også andre levevaner145 146. Motiverende samtale er en kombinasjon av støttende og empatisk
veiledning som bygger på teorien om at mennesker i sterkere
grad gjennomfører endringsmål som de formulerer selv147. Motiverende samtaler er en teknikk som kan brukes på alle nivå i
helsetjenesten.
Legeforeningen mener:
• Pasienter som røyker bør tilbys en kort motiverende samtale
om røykeslutt. Ved mange av kontaktene hos fastlegen vil
dette være naturlig

Boks 20 Hvordan endre levevaner – en teori om endring
Det finnes flere modeller som forsøker å beskrive endringsprosesser. En av de best utforskede teoretiske modellene innen forebyggende medisin, er den transteoretiske modell for endring av helseatferd, signert psykologen James O. Prochaska144. Denne
modellen forklarer hvorfor velmente helseråd faller på stengrunn dersom de ikke «skreddersys» til hvordan en person tenker og
handler underveis i endringsprosessen.
Prekontemplasjonsfasen (føroverveielsesfasen) er den første fasen hvor personen ikke overveier å gjøre en endring i nær fremtid
(neste halvår) – enten fordi de ikke er godt nok informert og klar over at deres atferd er usunn, eller fordi de er demoralisert
etter å ha mislyktes ved tidligere forsøk på endring. Personer i denne fasen trenger å bli bevisstgjort på sin beslutningsprosess og
opplyses om de mange fordelene ved faktisk å gjøre en endring.
Neste fase er kontemplasjonsfasen (overveielsesfasen) hvor personen overveier å faktisk gjøre en endring i løpet av overskuelig
fremtid. Personer i denne fasen trenger å bli bevisstgjort på hvilken person de kan bli om de gjør det sunne valget og oppmuntres
av andre som har gjort tilsvarende sunne endringer.
I forberedelsesfasen er personen klar til å gjøre endringen i løpet av de neste ukene. De tar små steg som de tror vil hjelpe dem
til å gjøre det sunne valget til en del av deres livsstil. Her bør personen oppfordres til å søke støtte hos venner de stoler på og
tenke på hvordan de ville føle seg om de klarte å gjøre endringen. Bekymring nummer én er om de vil mislykkes i sitt forsøk.
Personer i handlingsfasen har gjort en endring i løpet av det siste halve året og må jobbe hardt for fortsatt å lykkes. Fokus i
denne fasen er å styrke sin forpliktelse til endringen og til å stå imot tilbakefall. Det gjelder å unngå aktiviteter knyttet opp til
den usunne livsstilen og erstatte dem med sunnere vaner.
I vedlikeholdsfasen har det gått mer enn et halvt år siden personen endret sin atferd. Det er viktig for personer i denne fasen å
være klar over situasjoner hvor de kan bli fristet til å falle tilbake til gamle uvaner. Spesielt er det viktig å unngå stressituasjoner.
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4.1.2 T
 ilpasset kommunikasjon
for pasientens beste
Helsefremmende allmennkunnskap er avgjørende for enkeltindividets evne til å forstå og anvende helseinformasjon for å
fremme og ivareta sin egen helse 148 (se utdypende omtale under
kapittel 2.5). Det har vist seg at mange pasienter ikke forstår
kommunikasjonen fra helsepersonell fordi deres helsefremmende allmennkunnskap er for lav. Det er ofte et gap mellom det
pasientene faktisk forstår og det profesjonelle forventer eller tror
at de forstår149.
Denne innsikten må få betydning for hvordan vi driver helsekommunikasjon og pasientopplæring. Generelt må det være et
mål å øke befolkningens helsefremmende kunnskaper, slik at de
bedre kan vurdere ulik helseinformasjon og bedre ta helsefremmende valg. Helsepersonell må også være bevisst på at pasienter
har ulike forutsetninger for å forstå og anvende medisinske råd
og anbefalinger.
Legeforeningen mener:
• Forebyggende og helsefremmende arbeid må i sterkere grad
tilpasses pasienters muligheter til å tilegne seg informasjon
om hva som gir god helse
• Opplæringsprogram og lettfattelig informasjonsmateriell
som bedrer befolkningens helsefremmende kunnskap må
utvikles og implementeres
• Legers etterutdanning må gi kunnskap om forebyggende og
helsefremmende arbeid
4.1.3 S
 creening –  målrettede tiltak må velges
fremfor mindre treffsikre
Screening betyr siling eller sortering. Screening brukes til å finne
personer som har forstadier til en sykdom, eller som har større
risiko for å bli syke enn andre. Et av hovedformålene med screening er å forebygge at det utvikles alvorlig sykdom.
Screening er ingen perfekt undersøkelsesmetode. For eksempel
viser undersøkelser at mammografi-screening for brystkreft har
ført til unødig kreftdiagnose hos flere kvinner (se også boks 21
Unødvendige kreftdiagnoser i Norge). Dette medfører at man behandler mange friske personer for en kreftsykdom de ikke har
og heller ikke vil få. Dette har økonomiske konsekvenser, men
kanskje viktigst, man påfører personer store omkostninger ved
å gi dem en alvorlig sykdomsdiagnose eller merkelapp som høyrisikoperson.
Legeforeningen mener det er helt essensielt at kostnadene ved
å undersøke mange friske må stå i forhold til nytten av å finne
de syke. Det kan ha stor betydning for prognosen å oppdage
sykdom tidlig. Men dersom det å oppdage sykdommen tidlig
ikke forlenger livet, men gir plager og nedsatt livskvalitet, har
screening heller ingen hensikt. Flere ganger har screeningprogrammer blitt innført uten at det har vært enighet om at viktige
forutsetninger er oppfylt. En spesielt viktig forutsetning er at
screeningprogrammet har en klar helsegevinst som veier opp for
omkostningene. Legeforeningen mener informasjon om univer30

selle screeningtilbud må være balanserte og beskrive både mulige
heldige og uheldige konsekvenser av tiltaket. Effekt og mulige
skadevirkninger om falsk positivitet, overdiagnostikk og falsk
negativitet må også omtales med absolutte tall. Dette er langt
fra tilfellet i dag.
Det er større enighet om nytten av såkalt målrettet screening i
helsetjenesten for sykdommer eller tilstander. I denne sammenheng forstår vi målrettet screening som å benytte de naturlige
møtene når en person oppsøker helsetjenesten for et opplevd
helseproblem. Når fastlegen ser at en person med ryggsmerter
som ønsker en sykemelding, eller en med økt risiko for sykdom
– som KOLS, hjertesykdom eller diabetes, kan dette være gylne
øyeblikk der flere sider ved personens helse bør undersøkes på en
respektfull måte. Aktiv, faglig fundert, målrettet screening er en
gyllen mulighet til å gjøre mer for dem som reelt har forhøyet
sykdomsrisiko. (Mer om dette i kapittel 4.2.1).
Boks 21 Unødvendige kreftdiagnoser i Norge
Norske og amerikanske forskere slår i en ny studie fast at
mellom 1100 og 1900 norske kvinner unødvendig har fått
kreftdiagnose og behandling etter mammografi. Resultatet
føyer seg inn i rekken av flere kritiske studier som de siste
årene har satt spørsmålstegn ved nytteverdien av røntgenundersøkelser av brystene. Ifølge forfatternes beregninger
er bare 47 kvinner blitt reddet fra å dø av brystkreft i løpet
av ti år med mammografiscreening i Norge, mens 30 ganger så mange har blitt behandlet unødvendig150.

Legeforeningen mener:
• Målrettet screening må vurderes fremfor universelle
screeningprogrammer
• Rammevilkår for bruk av målrettet screening må systematiseres og utvikles, f. eks på type 2 diabetes
• Fastlegene kan tilby helsesamtaler for å avdekke eller belyse
personlig helserisiko og sårbarhet til pasienter som ønsker
en vurdering av fremtidig helse

4.2	Primærhelsetjenestens rolle
i det forebyggende arbeidet

Et sentralt premiss i samhandlingsreformen er at det skal forebygges mer i kommunene. Dersom det skal forebygges mer og
bedre, må primærhelsetjenesten, herunder fastlegetjenesten, helsestasjon og skolehelsetjenesten, styrkes.
4.2.1 Fastlegenes gylne øyeblikk
Fastlegene har et unikt utgangspunkt for å kunne bidra i folkehelsearbeidet. Mange pasienter treffer legen sin jevnlig, og
det utvikles et tillitsfullt lege- pasientforhold. I en slik relasjon
skapes det «gylne» øyeblikk der legen kan gi råd, kunnskap og
veiledning om levevaner som kan bidra til å redusere plager og

risiko for alvorlig sykdom. Forebyggende og helsefremmende arbeid innebærer dog etiske utfordringer. Ønsket om å formidle
kunnskap, endre holdninger og påvirke atferd må alltid veies
opp mot respekten for individets autonomi, verdighet og faren
for sykeliggjøring.
Veiledning over tid med pasienter man kjenner, er allmennlegenes styrke. Fastleger har en sammenhengende relasjon til sine
pasienter i gjennomsnitt på 7,7 år151. Denne kontinuiteten innebærer at legen blir kjent med pasienten og pasienten med legen.
Pasienten vil lettere spørre, røpe usikkerhet og bekymring, og
ta opp følsomme og skambelagte temaer med legen. Det øker
sannsynligheten for at legen fanger opp sykdomssymptomer
på et tidlig stadium, og som muliggjør tidlig intervensjon og
forebygging. Når en pasient viser interesse for risikovurderinger
og helsesjekker, bør fastlegen sette faglige premisser som ivaretar helheten, der belastninger også bør trekkes inn, og ikke bare
noen få klassiske risikofaktorer (jfr. kap.2).
Fastlegene har kontakt med alle lag av befolkningen. De har derfor en spesielt viktig rolle i røykavvenningsarbeidet og overvekt/
fedmeproblematikken. For eksempel tilbyr mange fastleger i dag
en motiverende samtale om røykeslutt til sine pasienter. Forskning viser også at leger som gir råd og veiledning om levevaner
kan bidra til å redusere overvekt (se boks 22). Legeforeningen
mener det må forskes mer på den medisinske effekten av fastlegers råd og veiledning for å redusere overvekt og fedme. Det må
også forskes mer på langtidseffekter og kostnad/nytte sammenliknet med andre tiltak, for eksempel medisinering.
En vesentlig hindring for at fastlegene kan ta større del i fore
byggingsarbeidet, er finansieringssystemet. For at fastlegene skal
kunne bidra aktivt i det forebyggende og helsefremmende arbeidetet, må finansieringssystemet legge til rette for det. Det bør
også innføres gode samarbeidsrutiner mellom helsesøstre og fastleger, som kan bidra til å øke muligheten til å identifisere risikofamiliene med selekterte behov. Det er i tillegg nødvendig å utvikle tilbud i kommunene som gir befolkningen bedre muligheter til å ta vare på egen helse. Fastlegene bør kjenne til disse og
informere sine pasienter om ulike tilbud i kommunen.
Boks 22 Råd fra leger bidrar til å redusere overvekt
To randomiserte kontrollerte studier fra USA viser at råd
og veiledning knyttet til levevaner (kosthold, fysisk aktivitet) reduserer overvekt. Råd og veiledning som ble formidlet av leger i primærhelsetjenesten i USA, viser signifikant
effekt for varig vektreduksjon. 1/3 av pasientene hadde
minst 5 % vektreduksjon etter to år. Studiene viste liten
eller ingen effekt på risiko for hjerte-karlidelser eller høyt
blodtrykk152 153 154.

Legeforeningen mener:
• De «gylne øyeblikkene» kan utnyttes til å gi råd om kosthold og fysisk aktivitet til pasienter som er i risikosonen
• Å engasjere seg i individuelt forebyggende arbeid, sekundærforebygging, og bidra til fagutviklingen på området, er viktige oppgaver for fastlegen
• Å vektlegge og fremme pasientens samlede ressurser og muligheter er viktig i det forebyggende og helsefremmende arbeidet
• I møte med pasienter kan fastleger bidra med kunnskap om
lokale forebyggingstilbud, som for eksempel
frisklivssentraler
• Vi trenger mer kunnskap om den medisinske effekten av
fastlegers råd og veiledning for å redusere overvekt, fedme
og livsstilsykdommer
• Finansieringssystemet må gjøre det enklere for fastleger å
forebygge
4.2.2 Vi trenger flere fastleger
Tilgjengelighet og tid er avgjørende for gode pasientmøter. Dette gjelder også i forebyggingsarbeidet. En helt sentral forutsetning for at fastlegene skal kunne bidra aktivt i det forebyggende
og helsefremmende arbeidet, er at helsetjenesten bygges ut med
flere fastleger. Det har vært mangelfull vekst i allmennlegetjenesten gjennom flere år. I dag er det beregnet et allmennlegeunderskudd på om lag 2 000 allmennleger155.
De siste årene er det godkjent ca. 150–200 spesialister i allmennmedisin per år. For å oppnå nødvendig økning i antall spesialister må utdanningskapasiteten i allmennmedisin sannsynligvis
økes til anslagsvis 450–600 nye spesialister i allmennmedisin per
år, altså en tredobling. Dette krever at man særlig øker veiledningskapasiteten i allmennmedisin og rekrutterer og utdanner
veiledere i allmennmedisin i mye større omfang enn tidligere.
Legeforeningen mener:
• Flere fastleger er en viktig forutsetning for å styrke helsetjenestens rolle i det forebyggende og helsefremmende arbeidet
4.2.3 B
 edre forebygging gjennom større
fastlegesentra
Legeforeningen har tidligere pekt på at samlokalisering av flere
fastlegepraksiser i større fastlegesentra vil gi økt tilgjengelighet til
allmennlegetjenester. Større fastlegepraksiser vil bidra til større
og sterkere fagmiljøer. I slike praksiser vil det i tillegg være mulig
å knytte annet helsepersonell til fastlegepraksisen. Med veiledning fra fastlegene vil både sykepleiere, psykologer m.v. kunne
gi kurs i forbindelse med vektreduksjon og røykeslutt og gi oppfølging av personer med kronisk sykdom som kols og diabetes.
Dette forutsetter at pasienten har fått stilt korrekt diagnose.
Legeforeningen mener
• Der det er mulig, bør det legges til rette for samlokalisering
av fastlegetjenester i større fastlegesentra
• Større legepraksiser gir rom for å ansette annet helsepersonell som kan utføre forebyggingsoppgaver med veiledning
fra fastlegen
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4.2.4 H
 elsestasjonen og skolehelsetjenesten –
unike arenaer for folkehelsearbeid
Helsestasjonene er en svært viktig arena for identifisering av risikofaktorer og tidlig intervensjon hos barn. Det er stor oppslutning om helsestasjonene i dag. 90 % av alle barn fullfører
helsestasjonsprogrammet frem til og med 4-årskontrollen, og
praktisk talt alle foreldre følger opp kontrollene i første og annet
leveår. Se også Legeforeningens statusrapport fra 2010 Da lykkeliten kom til verden – om belastninger i tidlige livsfaser.
Helsestasjonene har ansvar for forebyggende tiltak fra fosterliv
til skolestart. Helsestasjonene har gjennom sin levetid hatt aktive
tiltak direkte rettet mot aktuelle helseutfordringer som redusert
spedbarnsdødelighet, ernæringsproblemer med mer. Helsestasjonene bør bidra til å øke foreldrekompetansen generelt og den
helsefremmende allmennkunnskapen spesielt, både på kosthold
og fysisk aktivitet. Legeforeningen mener det også er behov for
bedre rutiner og klare kriterier for hvilke barn som skal følges
opp, og eventuelt henvises videre fra helsestasjon.
Skolehelsetjenesten er landets eldste arena for forebyggende og
helsefremmende arbeid. Skolehelsetjenesten er en naturlig arena
for grupperettet forebyggende arbeid og lavterskel støttesamtaler
for barn og unge og deres familier. Skolehelsetjenesten skal også
fungere som en bedriftshelsetjeneste for elevene. Det er viktig at
det blir tydelige oppgaveforventninger til skolehelsetjenesten og
at tjenesten blir dimensjonert og organisert for å utføre disse oppgavene.
Helsestasjons- og skolehelsetjenesten er dessverre sårbare for
økonomiske svingninger. Tjenesten har ikke ventelister eller
pressgrupper som påvirker kommunale beslutningsorganer i betydelig grad. Fra et forebyggingssynspunkt er dette uheldig. For
at tjenesten skal kunne leve opp til forventningene er det viktig
at de har tilstrekkelig med bemanning.
Legeforeningen mener:
• Helsestasjons- og skolehelsetjenesten må sikres tilstrekkelig
bemanning med nødvendig kompetanse
• Skolelegenes rolle må avklares og videreutvikles
4.2.5 En trygg oppvekst krever samhandling
mellom tjenestene
Sammen med barnevernet har vi alle en oppgave i å bidra til
å bygge ned de fordommene som eksisterer i det forebyggende
arbeidet overfor utsatte barn og unge. De siste årene har det
gradvis blitt økende fokus på ulike former for omsorgssvikt, fysisk og psykisk mishandling samt seksuelle overgrep mot barn.
Stadig flere barn og unge forteller om denne typen omsorgssvikt.
Dette er et stort samfunnsproblem som har store helsemessige
konsekvenser for barn og ungdom på kort og lang sikt. For å få
til en god oppfølging av det enkelte barn må ulike tjenester samarbeide og utveksle informasjon. Legeforeningens statusrapport
Da lykkeliten kom til verden – om belastninger i tidlige livsfaser
(2010) foreslår en rekke tiltak for å sikre barn og unge en trygg
oppvekst156.
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Alle leger som møter barn i klinisk praksis, kan være med på å
identifisere barn med vansker. Fastlegene en viktig rolle i dette arbeidet og kjenner ofte barns familiesituasjon. Denne rollen kan styrkes og videreutvikles ved at fastlegen enda sterkere
koordinerer og samordner tilbudet til barn og unge. Prinsippet
om lavest effektive omsorgsnivå følges ikke. Fastlegenes gode utgangspunkt for å gi barn og unge som opplever omsorgssvikt en
helhetlig helsetjeneste blir derfor ikke utnyttet. Legeforeningen
påpekte dette i arbeidet med NOU 2009:22 Det du gjør, gjør
det helt, ikke stykkevis og delt. Bedre samordning av av tjenester for
utsatte barn og unge.157
Helsepersonell kan gjennom gode relasjoner til foresatte skape
tillit som bedrer informasjonsutveksling mellom tjenester. Barneombudet gir uttrykk for at det er stor usikkerhet i tjenesten
om den praktiske anvendelsen for tausetsplikt-/opplysningsplikt. Det er behov for mer konkret og tilgjengelig informasjon
om regelverket.
Legeforeningen mener:
• For sårbare barn er et godt samarbeid mellom fastlegen og
øvrig kommunalt helsetilbud avgjørende
• Det må satses på undervisningsprogram om utsatte barn i
videre- og etterutdanningen av fastleger, barneleger og
barne- og ungdomspsykiatere

4.3	Forebyggende og helsefremmende
arbeid i spesialisthelsetjenesten

Folkehelseperspektivet er sentralt i lovtekst og overordnede
føringer for spesialisthelsetjenesten. Punkt én i Spesialisthelsetjenesteloven er å «fremme folkehelsen og å motvirke sykdom,
skade, lidelse og funksjonshemning». I praksis ser en at folkehelseperspektivet i spesialisthelsetjenesten kommer i skyggen av
fokuset på behandling. Hva spesialisthelsetjenesten blir målt på,
hva som faktisk blir bestilt fra henvisende instans, er viktig for å
forstå tjenestens prioriteringer. I tillegg innvirker også finansieringsmodellene og de økonomiske insentivene disse gir158.
4.3.1 F orebygging og helsefremming for pasienter
på sykehus
Mange av sykdommene som behandles i spesialisthelsetjenesten
henger sammen med levevaner (fysisk inaktivitet, usunt kosthold, høyt alkoholforbruk eller ensomhet). Det er fremdeles et
stort potensial for bedre veiledning og oppfølging av levevaner i
spesialisthelsetjenesten. Mange av pasientene er åpne for endring
av levevaner og ønsker råd og veiledning når de legges inn på
sykehus. Dette gjelder både den sykdom pasienten får behandling for, men også råd og veiledning om andre risikofaktorer som
pasienten er utsatt for og som kan gi sykdom. Informasjonen
og dialogen med pasienten bør tilpasses den enkeltes livssituasjon og muligheter. På denne måten får pasienten anledning til
å finne endringer som må til gjennom målrettede, individuelle
tiltak der mestring og fremming av helse er sentralt.

I dag er det først og fremst utviklet rutiner for oppfølging av
røykende pasienter og hjertepasienter. Vi vet at også at kardiologer har stort potensial for påvirkning av hjertepasienters levevaner. Et tilbud om røykeslutt i form av veiledning, medikamenter
og oppfølging burde derfor finnes i alle norske sykehus.
Det er ikke tilstrekkelig med individuelle råd bare én gang i forbindelse med en sykehusinnleggelse eller en konsultasjon. Det
viktigste er en eller annen form for systematisk oppfølging av pasienten159. For eksempel bør alle sykehus gi et tilbud til pasienter
og ansatte om hjelp til røykeslutt i form av 6–8 ukers røykeavvenningskurs. Opplegget bør være standardisert etter vanlige
faglige retningslinjer utarbeidet av Helsedirektoratet.
Langvarig oppfølging av røykende pasienter etter utskriving
skjer best ved tilbud om poliklinisk konsultasjon eller telefonisk
kontakt av sykepleier som har hatt samtaler med pasienten under innleggelsen, men kan ellers skje gjennom røyketelefonen,
frisklivssentraler eller ved fastlegekontoret. Det er avdelingens
ansvar å ordne pasienten et tilbud om videre oppfølging ved utskriving fra sykehuset.
Potensialet for tilpasset veiledning og oppfølging av pasienter er
kanskje særlig stort innen kosthold og fysisk aktivitet. Legeforeningen mener det må utvikles mer systematiske rutiner for oppfølging av ernæring og fysisk inaktivitet på sykehusene. Mange
har kroniske og sammensatte lidelser og har behov for kompleks
og individuelt tilpasset ernæringsbehandling. I behandlingen av
diabetes, fedme er fysisk aktivitet og ernæring en naturlig del av
behandlingen, og dette bør forankres tydeligere i foretakenes
sørge for ansvar.
Boks 23 «Aktive unge til Ungdoms-OL». Barneavdelingen Lillehammer sykehus har hatt stort fokus på arbeidet
med forebygging av overvekt hos barn og unge gjennom
flere år. Avdelingen har nå tatt initiativet til et forprosjekt
og vil bruke tiden frem mot Ungdoms-OL (og deretter
videre i varig form) på en bred folkehelsesatsing i fylkene Oppland og Hedmark, foreløpig kalt «Aktive unge til
Ungdoms-OL». Prosjektet tar sikte på å etablere en time
obligatorisk fysisk aktivitet i alle skoletrinn i grunnskole
og videregående opplæring. Prosjektet har fått forprosjektmidler fra Sykehuset Innlandet og Oppland fylkeskommune, og med oppstart av tiltaket fra skoleåret 2013/2014.
Prosjektet legger opp til en grundig dokumentasjon av forventede effekter av tiltaket, med fokus på tre hovedområder: fysisk helse, psykisk helse og skolemiljø/læring, og har
potensiale til å fungere som en nasjonal pilot i en region
som utgjør ca. 1/10 av Norges befolkning.
Kilde: Barneavdelingen Lillehammer sykehus, april 2012

Boks 24 Lærings- og mestringssentre (LMS)
Et Lærings- og mestringssenter er en møteplass for helsepersonell, erfarne brukere, pasienter og deres pårørende. LMS
arbeider for at pasienter og pårørende skal få informasjon,
kunnskap og bistand for å håndtere langvarig sykdom og
helseforandringer. LMS har som mål at brukerne skal få utvidet innsikt om egen situasjon, bli styrket i sin mestring
om hverdagen og slippe flest mulig sykehusinnleggelser. Det
sentrale folkehelseperspektivet er «enpowerment», at pasienter blir i stand til å definere og finne sine egne problemer og
løsninger (Jfr. kapittel 2.3.). Lærings og mestringssentrene
utgjør en god møteplass og metodikk for å drive folkehelsearbeid i tilknytning til spesialisthelsetjenesten160.

4.3.2 Tid og rom til forebygging
Leger i spesialisthelsetjenesten møter mange pasienter hver dag.
Den enkelte pasient derimot opplever sitt møte som unikt – og
vil kanskje huske det for alltid. Å bli sett og lyttet til er derfor
svært viktig for pasientene. I dagens effektivitetsorienterte spesialisthelsetjeneste er det for lite rom for den omsorgsfulle og
forebyggende samtalen161. Utviklingen bidrar ikke bare til fare
for kommunikasjonssvikt, men også at pasientmøtet ikke alltid
får ønsket rom for forebyggende råd og veiledning.
4.3.3 Flere helsefremmende sykehus
Det forebyggende og helsefremmende arbeidet vil få et betydelig
løft dersom det ble lagt bedre til rette til for implementering av helsefremmende verdier, strategier og standarder i spesialisthelsetjenesten. Dette var også bakgrunnen for at Verdens Helseorganisasjon
(WHO) i 1993 etablerte nettverket Health Promoting Hospitals.
Konseptet utfordrer sykehusene til en tenkning der helse som felles
verdi står i fokus, i motsetning til en tradisjonell behandlingstilnærming med sykdom i sentrum. I 2007 ble det besluttet at også andre
helsetjenester kunne søke om medlemskap, og nettverket tok da
navnet Health Promoting Hospitals and Health Services, men beholdt forkortelsen HPH. I 1998 ble et tilsvarende nettverk etablert
i Norge med tilnavnet Norske Helsefremmende Sykehus. I 2012
ble det utvidet til Norsk nettverk for helsefremmende sykehus og
helsetjenester i tråd med det internasjonale navnet. Metodikken
utviklet gjennom helsefremmende sykehus (HPH) er et godt eksempel på hvordan sykehusene kan jobbe mer systematisk med
forebyggende og helsefremmende arbeid (Se også boks 25 Norsk
nettverk for helsefremmende arbeid – Strategi 2009–2012).
Legeforeningen mener:
• Norske sykehus må styrke sin kompetanse og veiledning på
kosthold og fysisk aktivitet
• For å øke pasienters mestringsevne og rehabilitering må det
satser mer på Lærings- og mestringssentre
• Health Promotion Hospitals har et stort potensial i retning
av å øke helsefremming og folkehelsefokus på helseforetakene. Alle sykehus i landet bør slutte seg til HPH
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Boks 25 Norsk nettverk for helsefremmende arbeid - Strategi 2009-2012
Visjon: Bedret folkehelse gjennom forebyggende og helsefremmende aktivitet.
Mål: Medlemmene i nettverket (se nedenfor) skal innarbeide verdier, strategier og standarder for forebyggende og helsefremmende arbeid på alle nivåer i helsetjenesten.
Delmål 1: Øke og spre kunnskap om hvorfor det er viktig å arbeide forebyggende og helsefremmende. Dokumentere både
medisinske og samfunnsmessige konesekvenser.
Eks tiltak. Påvirke politiske beslutningstagere til å vektlegge helseforetaks rolle i forebyggende og helsefremmende arbeid.
Delmål 2: Bevisstgjøre ledere på alle nivåer om betydningen av forebyggende og helsefremmende arbeid.
Eks tiltak. Hvert av medlemmene skal ha helsefremmende og forebyggende arbeid på dagsorden en gang i halvåret på 1 og 2
ledernivå, og årlig også i styret.
Delmål 3: Sette i gang forskningsbasert intervensjon på mist ett område.
Eks tiltak. Bidra til at alle medlemsforetak når nasjonale mål om å redusere varighet av ubehandlet psykose. Ha fagseminar om
tidlig intervensjon ved psykoser.
Delmål 4: Sette i gang samhandlingstiltak med fokus på tidlig intervensjon og forebygging på minimum ett område sammen
med lokale og regionale partnere.
Eks tiltak. Medlemssykehus med god praksis ved behandling av sykelig overvekt inviterer nettverkets medlemmer til fagseminar
om tema.
Medlemmer i nettverket Akershus universitetssykehus, Akershus fylkeskommune Helse, Høgskolen i Akershus, Lovisenberg
Diakonale sykehus, Nakmi Rogaland A-senter, St. Olavs hospital, Stavanger universitetssykehus, Sørlandet sykehus
Kilde: Norsk nettverk for helsefremmede arbeid

Boks 26 «Sørlandet sykehus HF kan velge å være i front»162
Ifølge Sørlandet sykehus HF er det et stort uutnyttet potensiale i å optimalisere livsstilstiltak hos pasienter på sykehus. 1. januar
2006 etablerte medisinsk avdeling i Kristiansand «Seksjon for forebyggende medisin». De mener at det å legge til rette for varige
livsstilsendringer hos pasientene vil bidra til positive behandlingsresultater i form av færre komplikasjoner og for tidlig død.
En av hjørnesteinene i seksjonen er lungemedisinske dagsenter som driver astmaskole og KOLS rehabilitering både poliklinisk
og ved innleggelse. Effekten av opplæring om astma og KOLS er godt dokumentert gjennom et doktorgradsarbeid gjort av
seksjonsoverlege Frode Gallefoss. Et annet viktig element i seksjonen er overvektsprosjekt med intervensjon overfor dem med
overvekt og risiko for diabetes og metabolsk syndrom.
Det tredje elementet i seksjonens arbeid er individuell røykeavvenning etter hjerteinfarkt. Her viste det seg at enkel, sykepleierbasert individuell røykeavvenning bidro til at 20 % flere ble røykfrie.
Kilde: Sørlandet sykehus HF

34

4.4	Bedre samhandling mellom primærhelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten

Samhandling mellom nivåene i helsetjenesten gjør at kunnskapsgrunnlaget for et godt forebyggende arbeid blir best mulig.
Målet må være økt oppmerksomhet om arenaer der spesialist- og
primærhelsetjenesten kan utveksle kompetanse. Samhandlingsreformen medfører også et stort behov for erfaringsoverføring
mellom spesialisthelsetjenesten og primærhelsetjenesten. Den
sammensatte kompetansen som kan komme ut av et slikt samarbeid, vil kunne utnyttes for å sette i gang bredt anlagte, helsefremmende tiltak for befolkningen i de aktuelle helseforetakenes
nedslagsfelt163. Det vises før øvrig til modell i kapittel 5.
En viktig forutsetning for bedre samhandling mellom primærog spesialisthelsetjenesten er økt satsning på oppdaterte og brukervennlige IKT-systemer. Uten IKT- systemer som snakker
sammen, er det umulig for helsepersonell å få rask tilgang til
helseopplysninger innenfor alle deler av helsetjenesten. Det finnes fremdeles eksempler på at sending og mottak av meldinger ikke fungerer og havner hos feil mottaker. Legeforeningen
mener den viktigste samhandlingssatsningen er å etablere gode
IKT-systemer som kommuniserer på tvers.
I den direkte kommunikasjonen mellom pasient, fastlege og sykehuslege bør informasjon og råd om forebyggende tiltak bli en
naturlig del av informasjonsflyten og eksplisitt uttrykkes i epikriser og notater. Pasienter må i større grad bevisstgjøres og selv
dokumentere forebyggende tiltak som omfanget av fysisk aktivitet, vekt, røykevane mv. Helsepersonell må også engasjeres mer
lokalt i kampanjer, virksomhet i pasientorganisasjoner o.lign.
Ulike kampanjedager om forebyggbare sykdommer bør bli en
naturlig del av helsetjenestens virksomhet.
Videre mener Legeforeningen det er et stort potensial for sykdomsforebygging og helsefremming i datamaterialet fra spesialisthelsetjenesten, f.eks. i det skadeforebyggende arbeid som er
en del av Norsk pasientregister. Data om hvem som skades og
hvordan dette skjer gir viktig kunnskap for å kunne sette inn
målrettet og effektiv innsats for å redusere ulykker i lokalmiljøene. Primær-, sekundær- og tertiærforebygging glir over i hverandre. Det er ikke slik at primærforebygging er kommunenes
ansvar og at spesialisthelsetjenesten kun skal befatte seg med
sekundær og tertiærforebygging. Vi kommer lengst med et interaktivt samarbeid der alle bidrar til pasientenes beste.
Legeforeningen mener:
• Pasienter og brukere må sikres sammenhengende tjenester,
også hva gjelder forebygging
• Samarbeid på tvers av primærhelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten vil gi et bedre forebyggingstilbud til pasientene
• Økt satsing på IKT-systemer vil styrke samarbeidet mellom
alle nivåer i helsetjenesten

4.5	Helsetjenesten kan bidra til å redusere
sosiale helseforskjeller

Den britiske legen Julian Tudor Hart presenterte allerede i 1971
teorien om at det finnes en omvendt sammenheng mellom behov for og bruk av helsetjenester164. De som trengte helsetjenester mest, var de som fikk minst. I teorien betyr dette at mønsteret i bruken av helsetjenester kan forsterke de ulikheter som
allerede finnes.
Helsetjenesten i Norge spiller en viktig rolle i den sosiale fordelingen av helse, sykdom og død. Som ledd i politiske prosesser for større sosial rettferdighet, har vi her til lands utviklet
et helsesystem som bygger på et ideal om at alle innbyggere
skal ha tilgang til en likeverdig helsetjeneste, uavhengig av bosted og betalingsevne 1999165. Dette er ikke alltid tilfellet.
Ifølge Kunnskapssenteret166 ser det ut til at kontakten med spesialisthelsetjenesten er høyere blant dem med høyere utdanning,
selv om sykeligheten er høyere hos dem med lavere utdanning.
En annen norsk studie viser at personer med utdanning på hovedfagsnivå kan forvente å leve halvannet år lenger etter en kreftdiagnose enn personer med utdanning på grunnskolenivå, selv
når det tas hensyn til faktorer som stadium ved diagnosetidspunktet, krefttype og aldersforskjeller167.
Alle helseforetak har et ansvar for at informasjon om behandlingsilbud og behandlingskjeden gjøres tilgjengelig og er forståelig for alle lag av befolkningen. I kommunikasjon med pasientene må helsepersonell også være bevisst på at pasienter har ulike
forutsetninger for å forstå og tilegne seg kunnskap om rettigheter og behandlingstilbud. Kunnskap om sosial ulikhet i helse
og ulik bruk av spesialisthelsetjenester bør ligge til grunn for
planlegging av tilbudet i spesialisthelsetjenesten. Kunnskap om
befolkningen i opptaksområdet, herunder levekår, utdanningsnivå og sykdomsforekomst, må også legges til grunn når tilbudet
i kommunehelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten planlegges.
Legeforeningen mener:
• Helsepersonell må ha et bevisst forhold til at pasienter har
varierende kunnskap om hvordan man tar seg fram i
helsetjenesten
• Vi trenger mer kunnskap om sammenhengen mellom sosiale helseforskjeller og bruk av helsetjenester
4.5.1 Utsatte grupper må skjermes for egenandel
Sykdom rammer ofte skjevt, mennesker med dårligst økonomi har i alminnelighet mest helseplager. Egenandeler rammer dermed de med svak betalingsevne hardest. For ungdom,
minstepensjonister, rusmiddelbrukere og personer med kronisk
sykdom kan egenandelene føre til at terskelen for å søke legehjelp blir for høy. I et prioriteringsperspektiv vil Legeforeningen
advare mot at konsultasjon hos allmennlege belegges med økte
egenandeler. Hvis egenandeler avskjærer muligheten til konsultasjon hos fastlegen, vil ikke pasienten få presentert problemet,
og prioritering etter behov for videre tiltak i helsetjenesten blir
umulig. Egenandelsbetaling må derfor begrenses i størst mulig
grad168.
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Fastlegen bør være lett tilgjengelig for sårbar ungdom i mange situasjoner. Som eksempel nevnes prevensjonsveiledning, psykisk
lidelse, overgrep og skader. Legeforeningen erfarer ofte at egenandeler er en terskel som hindrer at grupper som trenger hjelp i
slike situasjoner søker lege.
Legeforeningen mener:
• For å styrke fastlegens mulighet for tidlig intervensjon, må
egenandeler for pasienter i aldersgruppen opp til 20 år
fjernes
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5. Gode forebyggende arenaer
«Det har lenge vært kjent at det ikke er mulig å utrede
forebygging uten i stor grad å se på det ansvar og de
oppgaver som ligger utenfor helse- og sosialsektoren, men
som ikke desto mindre har betydning for folks helse og
velvære. Ja faktisk er det slik at mye av det positive, det
som skal gjøre at vi får det enda bedre, må skje utenfor
vår egen sektor. Problemet er imidlertid hvordan en
skal få til dette samarbeidet».
Flere gode leveår for alle. Forebyggingsstrategier169.

5.1.	God alene – bedre sammen
(samarbeid på tvers av sektorer)

En samordning av innsatsen og tydeliggjøring av ansvaret for
folkehelse i alle samfunnssektorer er viktig for å tilrettelegge for
et aktivitetsstimulerende samfunn og forebygge sykdom relatert
til inaktivitet og overvekt. Dette arbeidet ble påbegynt som en
oppfølging av stortingsmeldingen fra 2007 om sosiale helseforskjeller 170. Legeforeningen mener det fremdeles er et stort potensial for å bedre folkehelsen gjennom nasjonale tverrpolitiske
tiltak. Det har i mange år vært bred politisk enighet om dette, og
det er nå på tide at de fagre ord avløses av handling. De nye lovene, helse og omsorgsloven for kommunene og folkehelseloven,
må ikke bli intensjonslover. De må følges opp med handlingsplaner og tilstrekkelige midler.
Legeforeningen mener:
• Å gjennomføre folkehelsetiltak som et spleiselag, der alle
sektorer deler på utgiftene, vil gi tydelig signal om at ansvaret for god folkehelse tilligger alle sektorer

5.2. Helse i plan – helse i alt vi gjør

Helse skapes der folk oppholder seg til daglig. Kommunale oppgaver som barnehager, skoler, samferdsel og kultur legger grunnlaget for helse, trivsel og mestring. Dette understrekes også i den
nye folkehelseloven, som gir kommuner og fylkeskommuner
et mer helhetlig ansvar for befolkningens helse. Den forplikter
kommunene til å ha oversikt over helsetilstanden til sine innbyggere, og at dette må ligge til grunn i planlegging etter plan- og
bygningsloven og for alle nye folkehelsetiltak.
Legeforeningen mener det er nødvendig å utvikle tilbud i kommunene som gir befolkningen bedre muligheter til å ta vare på
egen helse. Gode planprosesser i lokalsamfunn kan bidra til å
styrke det helsefremmende arbeidet, for eksempel ved å tilrettelegge for grøntarealer og hverdagsaktivitet som sykling og gange.
I Oslo har grøntområder tilsvarende mer enn 600 fotballbaner
blitt borte over en periode på 12 år171. Det er også viktig at barn
og unge kan gå og sykle til og fra skolen. Dette er langt fra tilfellet i dag. Undersøkelsen «Barns reiser til skolen», viser at 40 %
av alle barn i barneskolen blir skysset til skolen172. Årsakene til
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dette er først og fremst at barna synes skoleveien er skummel,
eller at foreldre engster seg for barnas skolevei. Mange skoler
har også gode utearealer som kan brukes av barna på fritiden, og
ofte er organiserte fritidsaktiviteter lagt til skoleanlegget. Dette
innebærer at trygge skoleveier har stor verdi for nærmiljøet, også
utover selve skolesituasjonen. Skoleveien må derfor tilrettelegges
for å sikre at flest mulig kan gå og sykle til og fra skolen.
De nye planprosessene i kommunene kan også brukes som en systematisk sjekkliste; Drøfter planene omfanget av inntektssvake grupper, inkludert barn som leve runder krevende sosioøkonomiske forhold? Er medvirkningsansvaret i plan – og bygningsloven ivaretatt
(frivillig sektor, mental helse, eldreråd osv.)? Er de lovpålagte helse-,
sosial- og barnevernstjenester godt nok ivaretatt? Er det effektive
modeller for organisering av folkehelsearbeidet i kommunen?

Legeforeningen mener:
• Data fra nasjonale registre som kan benyttes i kommunalplanlegging må gjøres tilgjengelige for kommunene
• Kommunene må prioritere folkehelse i sin
samfunnsplanlegging
• Det må legges klare mål for utjevning av sosiale helseforskjeller i planarbeidet
5.2.1.  Behov for videreutvikling av
folkehelsearbeidet i kommunene
Mange kommuner har ikke tilstrekkelig med kompetanse eller
ressurser til å imøtekomme forventningene om en opptrapping
av forebyggende og helsefremmende arbeid173. Legeforeningen
mener det er et stort potensial for nytenkning rundt organisering av folkehelsarbeidet i kommunene. Et godt eksempel er en
modell Johan Torper og Anne Karen Jenum har utviklet. Modellen bygger på erfaringer fra nyskapende folkehelsearbeid i Groruddalen i Oslo gjennom 15–20 år. Modellen bygger på at man
i samarbeid med brukeren først øker mestringsopplevelse på et
definert område, for deretter senere å arbeide målbevisst mot
endring på andre livsarenaer. Å bedre brukernes fysisk aktivitet
vil, som første steg, gi mer overskudd og bedre helse. Men det vil
også kunne være et springbrett for økt yrkesdeltagelse. Da kan
også levekår forbedres og de sosiale helseforskjellene vil kunne
påvirkes.
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interkommunalt samarbeid. Modellen kan også implementeres
gradvis, med oppstart på de områder som lokalt anses viktigst.
Den antas å kunne ha et betydelig potensial, men det er viktig at den får tilstrekkelig ressurser til å bli utprøvd og evaluert
grundig.

Figur 7: Stovnermodellen. Kilde: Jenum og Torper 2011

Modellen forutsetter aktive bidrag fra flere samarbeidspartnere
lokalt og i spesialisthelsetjenesten Den legger også opp til bedre
samordning av det helsefremmende arbeidet. Modellen ble utviklet primært for å møte utfordringene i det multikulturelle Norge, og kan ses på som en videreutvikling av konseptet for
«Frisklivssentraler»174. Tilnærmingen tar imidlertid også på alvor
en mye bredere forståelse av helse, av behov for motivering og
egenmestring, som Legeforeningen legger til grunn i denne statusrapporten.

Figur 9: Illustrasjon av folkehelsehuset. Kilde: Jenum og Torper 2011

I tillegg til bedring av helse gjennom påvirkning av livsstilsykdommer, er det et langsiktig mål å bidra til bedring av levekår og
arbeidslivsdeltakelse. Dette vil i sin tur gi familier bedre inntekt
og helse. Det bør spesielt legges vekt på at sykemeldte i tidlig fase
kan benytte tilbudet ved et slikt folkehelsehus.
For å kunne kombinere individuell motivering/målformulering
og gruppestøtte på en god måte, trengs det utvikling av ulike
verktøy til lokal bruk. I dag tilbyr en lang rekke kommuner et
standardisert kurs i depresjonsmestring, blant annet i regi av
kommunenes psykiske helseteam og lokale NAV-kontor. Slike
kurs hører naturlig hjemme som en del av denne modellen175. I
disse kursene lærer deltakerne en kognitiv forståelsesmodell og
tilhørende teknikker og metoder rettet mot å endre tanke og
handlingsmønsteret som vedlikeholder og forsterker uønsket
adferd/nedstemthet/depresjon. Kursene er lagt opp som gruppeundervisning over et visst antall uker og er evaluert som gode176.
Det samme gjelder lærings- og mestringssentrenes kurs for pasienter med kroniske sykdommer. Disse bør i langt større grad
foregå i lokalmiljøene der folk bor, i stedet for i sykehus, for å nå
dem som trenger det mest. Men spesialisthelsetjenesten må ha
ansvar for opplæring og eventuelt organisering av de lokale kursene, i alle fall inntil kommunene er klare til å overta ansvaret.

Figur 8. Kilde: Jenum og Torper 2011

Modellen krever beskjedne ekstraressurser. Hensikten er å skape
bedre forløp for den enkelte gjennom et tett samarbeid mellom
fastleger, ulike kommunale tjenester, spesialisthelsetjenesten,
NAV, frivillige organisasjoner og næringslivet. Legeforeningen
mener fleksibiliteten i modellen gjør den særlig interessant for
å styrke det helsefremmende og forebyggende arbeidet i kommunene. Den kan brukes i enkeltkommuner eller som del av et
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Målsetting med kultursensitiv modell for folkehelsearbeid
er:
• Å konkretisere folkehelsearbeidet i kommunene basert på en
oppdatert forståelse av de sosiale determinanter for helse
• Å samordne det fragmenterte arbeidet som nå pågår for å
hindre «brudd» mellom gode enkelttiltak
• Å fange opp de store folkehelseutfordringene (overvekt, fysisk inaktivitet, diabetes, lettere psykiske lidelser mfl.)
• Å ha fokus også på etniske minoritetsgruppers behov

• Å være fleksibel i forhold til lokale behov mht. prioritering
og gradvis oppbygging
• Å foreta kostnadseffektiv prioritering av helsefremmende og
forebyggende arbeid
Legeforeningen mener:
• Det må videreutvikles flere modeller for forebyggende og
helsefremmende arbeid, enten i alle kommuner, eller ved
interkommunalt samarbeid
• Slike modeller kan bestå av deltakere fra primærhelsetjenesten, sykehus og fra relevante fagmiljø fra universiteter, høgskoler og frivillige organisasjoner
5.2.2. Treffsikre finansieringsordninger
Kommunens plikter og økonomi er klar i den nye helse- og omsorgsloven. Mens den gamle kommunehelsetjenesteloven la oppgavene direkte til helsetjenesten, er ansvaret nå løftet til hele kommunen. Det nye prinsippet, å fremme folkehelse i alle samfunnssektorer, gjelder nå også i kommunene («helse i alt vi gjør»).
Legeforeningen mener prinsippet om at kommunene skal ta
større del i folkehelsearbeidet, er både riktig og viktig. Vi vil
imidlertid peke på at det fremdeles er knyttet stor usikkerhet til
om kommunenene vil ha mulighet til å prioritere forebyggende
og helsefremmende arbeid. Intensjonene er gode, men det følger
ikke med tilstrekkelig midler. Denne bekymringen bekreftes av
en undersøkelse gjennomført i landets kommuner. Her svarte 77
prosent at den største utfordringen med samhandlingsreformen
er økonomisk rom til å prioritere forebygging177.
Som støtte til kommuners og fylkeskommuners arbeid med å
identifisere sine folkehelseutfordringer, skal Nasjonalt folkehelseinstitutt tilgjengeliggjøre opplysninger om helsetilstand og påvirkningsfaktorer fra nasjonale registre. Legeforeningen mener
det må utvikles økonomiske fordelingsnøkler som står i samsvar
med folkehelseprofilene i kommunene. Det er et mål at befolkningen gis gode forebyggende helsetjenester, uavhengig av kommunetilhørighet.
I dag er det betydelige forskjeller mellom kommunene i hva som
finnes av helse- og omsorgstjenester. I denne sammenhengen
står finansieringsordningene helt sentralt. Legeforeningen vil
peke på at kommunal medfinansiering av sykehusinnleggelser
kan fungere stikk i strid med målet om å redusere sosiale helseforskjeller. Med alder som eneste kriterium for fordeling av
statlige midler, straffes de kommunene som har lavest forventet
levealder. Det fører til en paradoksal fordeling hvor de kommunene som trenger forebyggende tiltak mest, vil få minst til å
gjennomføre dem.

5.2.3. Ø
 kt kunnskap om forebygging
i kommuneledelsen
Kommunehelsetjenesten har mulighet for å identifisere både risikofaktorer og helseproblemer på et tidlig stadium i sykdomsforløpene. En godt utbygd primærhelsetjeneste vil gi mulighet
for tidlig intervensjon, og til en viss grad forhindre at tidlige
symptomer utvikler seg til mer alvorlige lidelser. Den samfunnsmedisinske kompetansen er i mange kommuner bygget ned
gjennom mange år. Allmennmedisin og samfunnsmedisin henger tett sammen. Alle fastlegene bør ha et samfunnsmedisinsk
perspektiv på helhetsansvaret for pasienter på sin liste og på forholdet mellom grupperettet og individrettet forebygging.
Her til lands har det i mange år vært tradisjon for kombinerte
allmenn- og samfunnsmedisinske stillinger. Dette er en rollekombinasjon som fortsatt er utbredt i småkommuner, men som
i større kommuner og byer er blitt mindre vanlig. Kombinerte
funksjoner er verdifulle fordi pasientkontakt og nærhet til befolkningen gir kombilegen en unik bakgrunn for systemarbeid
i offentlig forvaltning. Ordningen med noen kombileger i hver
kommune bør derfor videreutvikles.
I dag ser vi at oppfølging av utsatte grupper mange ganger ikke
fungerer optimalt. Dette skyldes ofte manglende samarbeid, koordinering og informasjonsutveksling mellom de kommunale
tjenestene, eksempelvis i oppfølging av barn og unge. Implementering av gode samhandlingsrutiner er et ledelsesansvar. Legeforeningen er opptatt av en sterkere organisatorisk forankring
av det forebyggende arbeidet i kommunene. Det er avgjørende
for denne forankringen at kommuneoverlegen må tilbake i kommuneledelsen og ha et sterkere system- og koordineringsansvar i
kommunene. Dette er viktig for å sikre helsefaglige vurderinger
på ledelsesnivå i avgjørelser som skal tas også utenfor kommunens helsesektor. I dag er kommuneoverlegen medisinsk-faglig
rådgiver, ofte i uavklart ansvarslinje og i for små stillingsbrøker.
Legeforeningen mener:
• Kommuneoverlegen må inn i kommuneledelsen for å sikre
en bedre forankring av lokale folkehelsetiltak
• Kommuneoverlegefunksjonen bør styrkes og få et klart systemansvar i forebyggende tjenester for barn, unge og voksne
• Det er behov for flere kommunalt ansatte leger
• Det må legges bedre til rette for samarbeid mellom fastleger
og kommunale samfunnsmedisinere

Legeforeningen mener:
• Uansett kommunetilhørighet, må befolkningen tilbys gode
forebyggende helsetjenester
• Det må følges med midler til kommunens nye lovpålagte
folkehelseoppgaver
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5.3	Kvalitet i barnehager gir bedre
forebygging

Barnehagen er ofte barns første møte med et annet miljø enn
hjemmet. Barnehagen skal sikre trivsel og gode psykososiale forhold for barna i deres nye hverdag178. Personalets faglig og personlige kompetanse er barnehagenes viktigste ressurs, og barnehager med kvalifisert personalet holder høyere kvalitet. En rekke
undersøkelser viser positive sammenhenger mellom barnehager
av høy kvalitet og utvikling av tankesett, følelser og sosiale evner
hos små barn. Særlig har virkningene vist seg positive på barn
som vokser opp i familier med svak økonomi og lav utdanning
hos foreldrene. Internasjonale undersøkelser viser at barnehager
av høy kvalitet kan kompensere for, og beskytte barn mot risikofaktorer som fattigdom, rusmiddelmisbruk og familieoppløsning. Samtidig viser en fersk undersøkelse at Norge er eneste
OECD-land som verken har 50 % barnehagepedagoger eller
80 % ansatte med barnehagefaglig kompetanse. Å øke denne
andelen er et viktig tiltak for å løfte kvaliteten på norske barnehager og bedre små barns helse.
Alle barn bør ha mulighet til å delta i et inkluderende fellesskap. Undersøkelser viser at pris og lav inntekt hos foreldrene
er de vanligste grunnene til at barn ikke går i barnehage179.
Barn i risikogrupper (foreldre med lav inntekt, aleneforsørgere,
innvandrere osv.) vil ha bedre mulighet til å lykkes i utdanningssystemet dersom de hadde gått i barnehage. Legeforeningen mener det er viktig at kommunene tilbyr barnefamilier
med lav betalingsevne reduksjon eller fritak for betaling av
barnehageplass.
Måltidene i barnehagen utgjør en betydelig del av barns daglige
kosthold. Gode matvaner dannes tidlig, og det er derfor viktig
at barnehageansatte får opplæring i betydningen av et sunt kosthold. Gjentatt eksponering for sunn mat tidlig i barndommen
vil også gjøre det enklere for barn å danne oppfatning om at
sunn mat er god mat180 181.
Legeforeningen mener:
• Barnehagene må tilrettelegges for et godt psykososialt miljø,
allsidig fysisk aktivitet og sunn ernæring
• Andelen barnehagepedagoger i norske barnehager må økes
• Når full barnehagedekning er oppnådd, må det være et nasjonalt mål at flest mulig barn faktisk går i barnehage – senest fra 3-års alder

5.4	Skolen – en arena for mestring
og god helse

Skolemiljøet er viktig for å skape god helse og livskvalitet hos
barn og unge. I opplæringsloven heter det at «Alle elever i grunnskoler og videregående skoler har rett til et godt fysisk og psykososialt
miljø som fremmer helse, trivsel og læring». Dessverre er det mange
elever som ikke får den oppfølgingen de trenger, mangler et sosialt nettverk og/eller utsettes for mobbing. Flere undersøkelser viser at det å oppleve skolemiljøet som belastende eller stressende,
henger sammen med psykiske helseproblemer og selvopplevde
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helseplager. De som blir mobbet har også økt risiko for å bli
deprimerte og utvikle et dårlig selvbilde182.
Mestring er det ordet som best beskriver det positive selvbildet
som vi ønsker alle skal få i løpet av skoletiden. Følelse av støtte
fra foreldre, lærere og medelever er også forbundet med høyere grad av tilfredshet med livet. Elever som synes skolearbeidet
er belastende, og som mener at foreldre og lærere utsetter dem
for høyt forventningspress over tid, rapporterer flere psykiske og
fysiske helseplager. Når barn og unge føler støtte fra foreldre og
lærere til å klare seg på skolen, og føler at medelever er aksepterende, reduseres etter hvert nivået av selvopplevde helseplager.
Legeforeningen mener det er viktig at skolen hjelper alle barn
til å oppleve mestring i løpet av skoleårene. De som ikke lykkes
i teorifag, har et særlig behov for å finne alternative arenaer der
deres innsats kan være verdifull. Alternative opplæringsmetoder
i tradisjonelle skolefag – sammen med bevisst og god satsing på
«alternative fag» – trengs for å nå dette målet.
Legeforeningen mener:
• Skolen må hjelpe alle elever til å finne noe de mestrer i løpet
av skoleårene
• Skolene må samarbeide tett med helsestasjoner og
skolehelsetjenesten
• Skolen må styrke oppfølging og tilrettelegging for barn med
lærevansker og kroniske sykdommer
5.4.1 Frafall i skolen må forebygges
Utdanning i seg selv bidrar til bedre helse, muligheter til å delta fullt ut i samfunnet og til å skape engasjerte borgere. Unge
som dropper ut av skolen deltar mindre i samfunnslivet og har
større risiko for arbeidsledighet, fattigdom og sosial utstøting.
Bekjempelse av skolefrafall er derfor et svært viktig forebyggingstiltak. Norge har et høyere frafall i skolen enn gjennomsnittet i
Europa. En tredjedel av årskullene fra videregående skole har
de siste femten årene droppet ut eller strøket. Det er særlig på
yrkesfaglige programmene Norge har store utfordringer183. En
kartlegging av elever ved yrkesfag i Hordaland i 2011 viser også
en dobling av elever som ikke får vitnemål fordi de dropper gym.
Den drastiske utviklingen har skjedd på bare to år. Dette er et
kraftig signal om at skolene må gis bedre rammevilkår for tilrettelegging av fysisk aktivitet, slik at alle blir med, uavhengig av
ferdighetsnivå. Elevene som faller fra kroppsøvingsfaget, er som
oftest de som trenger det mest.
I dag er det over 90 000 grunnskoleelever i Norge det man kaller
«svake lesere». Det vil si at ferdighetene til 15 % av skolebarna
er så dårlige at de strever med å klare seg på skolen, og vil kunne
slite i videre utdanning og jobb. Fire av fem lesesvake elever kan
bli kvitt problemene sine hvis de får hjelp i løpet av de første skoleårene184. Gis hjelpen senere, er utsiktene betydelig dårligere, og
flere risikerer å falle fra utdanningsløpet.
Legeforeningen mener:
• Frafall fra utdanning skaper sosiale helseforskjeller og må
motarbeides

• Det må iverksettes en nasjonal plan som sikrer oppfølging
av barns leseferdigheter fra 1. skoletrinn
• Frafall fra kroppsøving kan svekke elevenes helse på både
kort og lang sikt
• Tilrettelagt kroppsøving er en viktig forutsetning for at alle
barn, uavhengig av funksjonsnivå, kan oppleve mestring

5.5	Arbeidsplassen som arena for
helse og trivsel

For de fleste av oss er arbeidsplassen ikke bare et levebrød, men
en arena for faglig utvikling, sosial kontakt og opplevelse av å
være til nytte. Arbeid er derfor en viktig forutsetning for god
helse og livskvalitet. Motsatt har langvarig sykefravær og frafall
fra arbeidslivet negative konsekvenser for helsen, og er også viktige årsaker til fattigdom, som i seg selv bidrar til økt sykelighet
og uhelse.
Det er arbeidsplassen en arbeidstaker sykmeldes fra og friskmeldes til. Arbeidsplassen må derfor være hovedarenaen for arbeidet
med å redusere sykefraværet og bedre inkluderingen i arbeidslivet. Samarbeid og dialog mellom alle parter, herunder arbeidsgivere, arbeidstakere, NAV, arbeidstilsynet og legene er nødvendig
for at dette arbeidet skal kunne lykkes.
Det trengs arbeidsgivere og ledere som er opptatt av å skape gode
og inkluderende arbeidsmiljøer, som sørger for god tilrettelegging for arbeidstakere som trenger det – og som har gode rutiner
for oppfølging av sykmeldte. Videre må arbeidstakere være kjent
med sine forpliktelser ovenfor arbeidsplassen, og delta aktivt i
tilretteleggingstiltak og dialogmøter. NAV må på sin side bidra
med konstruktiv rådgivning (og ikke bare kontroll) i oppfølgingen av både arbeidsgivere, arbeidstakere og sykmeldere. Sist men
ikke minst trenger vi dyktige leger (sykmeldere) som gjør gode
medisinske vurderinger av pasientenes arbeidsevne, og som har
en «åpen dør» mot arbeidsplassene og NAV.
Gjeldende avtale om inkluderende arbeidsliv (IA) (boks 27) har
som mål å fremme aktivitet og nærvær på arbeidsplassen og redusere sykefravær og frafall fra arbeidslivet. Bedriftshelsetjenesten er også en viktig part i det forebyggende og helsefremmende
arbeidet gjennom å hindre at folk blir syke som følge av belastninger på arbeidsplassen.
Legeforeningen mener:
• Høyt sykefravær og frafall fra arbeidsliv er en grunnleggende
folkehelseutfordring
• Arbeidsplassen må være hovedarenaen i arbeidet for å redusere sykefraværet og bedre inkluderingen i arbeidslivet
• Bedriftshelsetjenesten må brukes aktivt i det forebyggende
og helsefremmende arbeidet

Boks 27 Avtalen om et inkluderende arbeidslivIA-avtalen

Intensjonsavtalen om et inkluderende arbeidsliv (IA-avtalen) ble inngått mellom regjeringen og partene i arbeidslivet våren 2010 og gjelder foreløpig ut 2013. Gjennom
avtalen arbeider regjeringen og partene i arbeidslivet for et
mer inkluderende arbeidsliv til beste for den enkelte arbeidstaker, arbeidsplass og samfunnet. Avtalen er nr. 3 i
rekken, og har følgende tre delmål:
1. Redusere sykefraværet med 20 %
(til 5,6 %)
2. Øke sysselsettingen av personer
med redusert funksjonsevne
3. Forlenge yrkesaktiviteten med
6 mnd. etter fylte 50 år

5.6	Forebygging på eldresenteret
gir bedre alderdom

Mange eldre bor alene, og ikke så rent få opplever ensomhet og
isolasjon. Undersøkelser har vist at én av ti over 67 år ikke har
en eneste fortrolig venn, og at enda flere har lite kontakt med
venner185. Opplevelse av ensomhet er en kjent risikofaktor for å
utvikle depresjon og angst, som er de vanligste psykiske lidelsene
blant eldre. Tiltak som innbyr til sosialt felleskap og trivsel har
derfor en viktig forebyggende funksjon.
Eldresentrene er viktige sosiale møteplasser for mange eldre. Her
tilbys en rekke aktiviteter, kulturopplevelser, kurs mv, samt tilbud om fysisk aktivitet og hyggelige spisefellesskap, som også
bidrar til å forbygge fall og underernæring. Mye tyder på at eldresentrene bidrar til å dempe presset på tyngre tjenester som
dagsentrer, hjemmetjenester og sykehjem. Eldresentrene er derfor god samfunnsøkonomi. Dessverre står eldresentrene ofte i
fare for å bli salderingsposter i trange kommunale budsjetter.
Legeforeningen mener eldresentre, og andre liknende tilbud, er
et viktig forebyggende tiltak som bidrar til å gi flere eldre en
bedre alderdom.
Legeforeningen mener:
• Flere sosiale møteplasser, som for eksempel eldresentre, forebygger isolasjon og ensomhet, og er viktig for å sikre eldre
en god alderdom
• Eldresentrene må lovfestes og sikres tilstrekkelige rammer til
å utvikle sine tilbud
• Eldresentrene må få tilstrekkelige rammer til å utvikle sine
tilbud
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