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Intern høring - Landsstyremøtet 2022: Planlegging av helsepolitisk debatt, 
aktuelle saker og lovendringsforslag/saker som ønskes fremmet 
 
Vedlagt følger innspill fra Akershus legeforening gjeldende punkt 1. Helsepolitisk debatt – 
forslag om en todelt debatt: 
 
Forslag 1:  Finansiering av helsetjeneste som et styringsmiddel. Hva ønsker politikerne av 

helsetjenesten? 

Forslag 2: Hvordan skal vi som leger bidra til å styre helsevesenet i en riktig retning? 

Forslag 3: Hvordan sikre seg at andre aktører ikke pålegger helsevesenet å yte tjenester eller 
andre arbeidsoppgaver? 

Forsalg 4: Foretaksreformen - moden for avvikling? 
Det er nå over 10 år siden Foretaksreformen ble innført. Begrunnelsen den gang 
var ønske fra politikerne om kostnadskontroll, med bakgrunn i forestilling om at 
det norske helsevesenet var for dyrt, dyrere enn i andre land. Dette er senere 
grundig tilbakevist. En annen begrunnelse var likeverdige helsetjenester. Ble det 
slik? Makt og innflytelse ble flyttet fra demokratisk valgte fylkespolitikere med 
kjennskap til befolkningens behov over til et nyopprettet helsebyråkrati. Tillit til 
fagfolk og politikere ble byttet mot omfattende og tidkrevende rapportering.  
 
Hvordan ble det og er tiden nå inne for å endre dette? Hva har foretaksreformen 
kostet - økonomisk, for faglig utvikling og for utnyttelse av helsetjenestens 
økonomiske og menneskelige ressurser? Hvordan skiller Norge seg fra andre 
nordiske land  hvorav flere har beholdt og utviklet politikernes mulighet for 
demokratiske kontroll? Et eksempel er Finland hvor primær- og 
spesialisthelsetjeneste har vært politisk drøftet i mange år og hvor 
beslutningsmyndigheten nå legges til demokratisk valgte regionale styrer. 
Hvordan utnytter de ulike land sine midler og hvordan påvirker det eventuelt 
folkehelsen? 
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