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Norge har vært i en krevende økonomisk omstillingsfase de siste årene. Helsetjenesten har tatt 

sitt ansvar gjennom kontinuerlig effektivisering over mange år. Korrigert for 

befolkningsveksten har ressursinnsatsen i spesialisthelsetjenesten stått på stedet hvil i løpet av 

de 10 siste årene. Sykehusene har håndtert stramme rammer ved å øke produktiviteten
i
. 

Tilsvarende har primærhelsetjenesten håndtert stramme budsjetter til tross for flere og sykere 

pasienter. Mange kommuner opplever nå store utfordringer med å rekruttere fastleger til 

befolkningen. Skal sykehusene og kommunene kunne leve opp til politikernes felles ambisjon 

om helsetjenester i verdensklasse, må ressursene til helsesektoren prioriteres tilsvarende høyt 

fremover. Regjeringens forslag til helsebudsjett for 2018 er stramt. Sammenliknet med de 

andre sektorene vises det likevel en vilje til å prioritere helse. Legeforeningen håper dette 

markerer et nødvendig taktskifte for helsetjenesten fremover. Kapasitets- og 

demografiutfordringer, og etterslep i investeringer preger fremdeles sektoren. Det gjør det 

nødvendig at partiene på stortinget finner sammen og tar tverrpolitisk ansvar for å løfte 

helsetjenesten ytterligere.   

Legeforeningen mener: 

 For å unngå en fastlegekrise haster det med en tydelig rekrutteringssatsning i 

fastlegeordningen. Legeforeningen oppfordrer komiteen til å følge opp Stortingets 

enstemmige vedtak om evaluering med midler til en rekrutteringssatsing.  

 Det må bli bedre samsvar mellom sykehusenes pålagte oppgaver og tilgjengelige 

ressurser. Økningen i driftsbevilgninger på vel 1,5 mrd for å oppnå 2 prosent 

aktivitetsvekst er ikke fullfinansiert.  

 Avbyråkratiserings- og effektiviseringskravet på 0,5 prosent er feil medisin for 

allerede hardt pressede sykehus. Kravet om kutt på 687 millioner vil antagelig føre til 

reduksjon i viktige støttefunksjoner til helsepersonell.  

 Det er positivt at regjeringen gir klarsignal til bygging av flere nye sykehus. Men det 

savnes en helhetlig og ambisiøs investeringsplan for sykehusene. 

 For å sikre riktig kapasitet og god kvalitet i helsetjenesten må antall studieplasser i 

Norge og stillinger til leger i spesialisering økes. 

 

Gjennomfør en tydelig rekrutteringssatsing til fastlegeordningen  

Fastlegeordningen har lenge vært en suksess og et godt eksempel på en vellykket helsereform. 

Nå opplever den tøffe utfordringer. VGs kartlegging og tilbakemeldingene fra våre 

medlemmer viser at vi står overfor en kommende fastlegekrise. Nesten halvparten av landets 

kommuner sliter med å rekruttere fastleger. 25 prosent av fastlegene er i tillegg over 60 år, og 

en av tre er over 55 år. Ordningen som utgjør en av bærebjelkene i helsetjenesten opplever 

selv en betydelig demografiutfordring. Det er ikke satt av midler til å styrke rekrutteringen i 

statsbudsjettet for 2018. Det haster med å øke rekrutteringstakten, og vi må iverksette 

strakstiltak for å bedre situasjonen og sikre stabilitet i ordningen. En rekke kommuner har tatt 

grep ved å opprette utdanningsstillinger eller lage egne modeller for rekruttering. ALIS-Vest, 

og flere andre modeller, viser positiv respons blant yngre leger. Dette er tiltak som virker, og 

kommunene har fått mange kvalifiserte søkere. Kommunene trenger bistand og midler til 

gjennomføringen, og Legeforeningen mener en nasjonal satsing må til for å sikre likeverdig 



 

 

dekning og fastlegetjenester over hele landet. En rekrutteringspott som kommunene kan 

benytte i rekrutteringsarbeidet vil ha umiddelbar effekt.  Legeforeningen oppfordrer derfor 

komiteen om å følge opp Stortingets enstemmige vedtak om evaluering med midler til en 

tydelig rekrutteringssatsing.   

 

Øk antall studieplasser i Norge og stillinger til leger i spesialisering  

Dimensjoneringen av spesialist- og medisinutdanningen i Norge betyr mye for kapasitet og 

kvalitet i helsetjenesten. Tall fra helsepersonellregisteret viser at Norge trenger omtrent 1100 

leger årlig. I dag utdannes hele 48 prosent av norske medisinstudenter i utlandet. Disse får 

liten eller ingen erfaring med primærhelsetjenesten. Dette avhjelper ikke den prekære 

rekrutteringsutfordringen til fastlegeordningen. Norge bør ta større ansvar for å dekke eget 

legebehov slik at flere av legene som utdannes også søker seg til kommunene. For å nå 

nødvendig antall studieplasser i Norge bør det opprettes minimum 40 nye studieplasser for 

medisin årlig. Tiden er etter vårt syn moden for å utrede en samarbeidsmodell mellom UiB og 

UiS for å nå målet. Behovet for økning i stillinger til leger i spesialisering (LIS1) har samtidig 

nådd 200 (årlig). Ettersom utdanningsløpet omfatter ulike budsjettposter og fagkomiteer på 

Stortinget ønsker Legeforeningen at helsekomiteen bidrar til å søke løsninger på utfordringen.   

 

Retningsløse effektiviseringskrav svekker pasientbehandlingen 

Kortere ventetider i sykehus er en ønsket målsetting. Men det må bli bedre samsvar mellom 

sykehusenes pålagte oppgaver og tilgjengelige ressurser. Økningen i driftsbevilgninger på i 

overkant 1,5 mrd for å oppnå 2 prosent aktivitetsvekst er ikke fullfinansiert. 

Avbyråkratiserings- og effektiviseringskravet på 0,5 prosent er feil medisin for allerede hardt 

pressede sykehus. Kravet om kutt på 687 millioner vil antagelig føre til reduksjon i viktige 

støttefunksjoner til helsepersonell. Sykehusene ikke er tjent med at helsepersonell trekkes bort 

fra pasientbehandling. Retningsløse ostehøvelkutt gir ikke insentiv til mer effektiv drift. Det 

er positivt at regjeringen gir klarsignal for flere nye sykehus, og modernisering og utbygging 

av eksisterende sykehus. Legeforeningen savner like fullt en helhetlig og offensiv 

investeringsplan for å sikre bærekraftige sykehus for fremtiden. Dette bør inkluderes i 

kommende helse- og sykehusplan. Stortinget bør videre vurdere å heve dagens låneramme fra 

70 til 80 prosent for å forsere flere igangsettinger, og samtidig unngå ytterligere reduksjon i 

drift. Fjorårets forhandlinger resulterte i at sykehusbudsjettet ble redusert med over 400 mill. 

kroner fra regjeringens første budsjettframlegg. Dette må unngås i 2018 hvis sykehusene skal 

kunne nærme seg de politiske målene. 

 

Prioritér helse i årene fremover 

Finansministeren har understreket at helsetjenesten vil ha behov for store ressurser i de 

kommende årene. Stortinget har vist vilje til samlende løft når det kreves. Legeforeningen 

ønsker derfor velkommen en større vilje til å debattere og prioritere helsetjenesten i 

kommende stortingsperiode. Den offentlige helsetjenesten er til enhver tid avhengig av at 

befolkningen har tillit til at vi leverer behandling av høyeste kvalitet. Sykehusene fyrer med 

bordkledningen i dag. For lite tid til pasientene, et altfor høyt pasientbelegg og 

korridorpasienter, høy arbeidsbelastning og utdatert utstyr er hverdagen for mange. 

Helsepersonell i sykehus og kommuner krever mye av seg selv og jobber hver dag for å 

forbedre og yte god og effektiv pasientbehandling. Stortinget og regjeringen må følge opp de 

neste årene, prioritere klokt og sette oss i stand til å levere på målene. 
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 Dette er godt dokumentert av helseøkonomer, Produktivitetskommisjonen, OECDs rapport om Norges 

ressursutgifter til helse (2017), og Menon Economics' rapport om utgifter til spesialisthelsetjenesten (2017). 




