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Høring – invitasjon til å gi skriftlig innspill til Kvinnsland-utvalgets arbeid. 
 

Innspill fra Norsk overlegeforening (OF) til Kvinnslandutvalgets arbeid 
 
Det vises til høringsbrev fra Legeforeningen datert 10.12.2015.  
 
Styret i Norsk overlegeforening behandlet høringen på styremøtene 8.1. og 2.2.2016.  
 
Styret har vedtatt følgende uttalelse i saken:  
 
Dagens styringssystem med fire regionale RHf med underliggende Hf bør etter Ofs syn 
endres. Of vil understreke at eventuelle justeringer stadig bør baseres på stor grad av 
regionalt styre og koordinering, i tråd med føringene lagt i Nasjonal helse- og sykehusplan. 
Etter Ofs syn har dagens styresett fungert dårligst i Helse Sør-Øst (HSØ). Of vil i redegjøre for 
enkelte observerte svakheter som kan knyttet opp mot dagens organisering. 
 
Sviktende styring og rapportering av styringsinformasjon 
Of legger til grunn at organiseringen først og fremst må sikre gode vilkår for god 
pasientbehandling og god drift av spesialisthelsetjenesten. Strukturen med to nivå av 
foretaksorganisering, med tilhørende styrer, medfører lange linjer fra pasientbehandlingen til 
det ansvarlige politiske nivå. Etter Ofs syn har dette bidratt til at styringssignaler ikke 
iverksettes i tråd med politiske vedtak og at pasientrettigheter ikke innfris i tråd med 
intensjon. Mange nivå har også medvirket til at informasjon om feil og mangler i tjenesten 
ikke når frem til ansvarlig nivå. Of viser i denne sammenheng til gjentakende eksempler med 
feilaktig føring av ventelisteinformasjon, feilaktig rapportering av ventetid til Norsk 
pasientregister og manglende oppmerksomhet rundt overbelegg og andre 
kapasitetsproblemer i sykehusene.  
 
Manglende tilstedeværende ledelse 
Selv små sykehus er store og komplekse bedrifter som bør ledes at en tilstedeværende 
ledelse. Utover avdelingsledelse bør sykehuset ha ledelse som sikrer god koordinering av 
sykehusets ulike driftsenheter. Stedlig ledelse er viktig for å nå målsetninger om 
pasientsikkerhet, effektiv ressursutnyttelse, godt arbeidsmiljø og endelig god samhandling 
med kommune og lokalsamfunn forøvrig. Etter Ofs syn er erfaringene med tverrgående 
avdelinger, klinikker og divisjoner nærmest utelukkende dårlige. Of vil i denne sammenheng 



vise til erfaringene fra tverrgående ledelse i Vestre-Viken, Sørlandet, Helse Fonna, UNN, og 
endelig sykehussammenslåingen i hovedstaden.   
 
Foretaksorganisering av sykehusene 
Foretaksorganisering skulle bidra til at også spesialisthelsetjenesten ble underlagt et 
bedriftsøkonomisk tankesett, for å sikre bedre drift, og at sykehusene ble satt i stand til å 
foreta nødvendige investeringer. Etter Ofs syn har bedriftsorganiseringen i mange sykehus 
fått en for stor plass helt ned i pasientbehandlingen. Dette kan gi en rekket utilsiktede 
effekter. I denne sammenheng vil vi nevne vridningseffekter i valg av pasienter som 
prioriteres (scimming), triksing med DRG koder, eksempler på systematisk overbehandling,  
manglende ivaretakelse av utdanningshensyn, svekkede vilkår for faglighet og fagutvikling og 
mistrivsel blant ansatte. Etter Ofs syn vil helsearbeidere i størst grad motiveres av ledere som 
har et verdisyn forankret i sykehusenes pasientbehandling. Of viser i denne sammenheng til 
undersøkelser som viser at ledere nær pasientbehandlingen i liten grad vurderer dagens 
styringsstruktur som hensiktsmessig.  
 
Erfaringer med dagens styrer 
Sykehus er komplekse kompetansebedrifter med oppdrag og målsetning som avviker fra de 
fleste bedrifter i privat sektor. Godt styrearbeid forutsetter inngående kjennskap til 
spesialisthelsetjenestens særegne virksomhet. Ensidig bedriftsøkonomisk tilnærming er 
uegnet grunnlag for å treffe avgjørelser om driften i disse komplekse virksomhetene. Etter 
Ofs syn er sykehusstyrene og styrene i de regionale helseforetakene i varierende grad i stand 
til å ivareta oppgavene på en god måte. Mange avgjørelser i styrearbeidet treffes på 
sviktende grunnlag. Styrenes sammensetning bidrar til at styrene ofte ikke er i stand til å 
kvalitetssikre og ettergå informasjonen vedtakene bygger på. Of mener at dagens styrer ikke 
fungerer tilstrekkelig godt.  
 
Of vil i denne sammenheng peke på problemene i hovedstadsområdet. Etter Ofs erfaring 
førte sviktende finansiering av nye Akershus Universitetssykehus til en rekke påfølgende 
feildisponeringer og feilbeslutninger i hovedstadsområdet. Administrasjon og styre i Helse 
Sør-Øst valgte å forsøke å løse problemet ved å legge ned Aker sykehus, og overføre 
pasientbehandling til Ahus og øvrige lokalisasjoner i OUS. Løsningen skulle bidra til styrket 
finansiering av Ahus ved å tilføre større ramme. Løsningen har siden skapt store 
driftsproblemer ved begge sykehusene som fikk tilført aktivitet. Da HSØ oppdaget at nye 
Ahus ikke ville klare å håndtere forpliktelsene ved innflytting i nytt bygg burde dette vært 
kommunisert til departement og Stortinget av administrasjon og styret. Manglende 
styringsinformasjon har i denne sammenheng bidratt til store påfølgende problemer i 
pasientbehandlingen i hovedstadsområdet.  
 
Inndeling av spesialisthelsetjenesten 
Dagens inndeling i regionale helseforetak og underliggende helseforetak er etter Ofs syn ikke 
hensiktsmessig. Helse Sør-Øst omfatter nærmere 60 prosent av spesialisthelsetjenesten, og 
Oslo universitetssykehus er alene større enn både Helse-nord og Helse-midt. Etter Ofs syn 
bidrar dette til en ubalanse i dagens organisering. Departementet og ministeren er i for stor 
grad avhengige av en av helse-regionene, og innad i Helse Sør-Øst er Oslo universitetssykehus 
en så stor del av virksomheten av behovene i øvrige foretak nedprioriteres.  
 



Valg av modell 
Det fremkommer av innspillene over at Of ser svakheter ved dagens organisering av 
spesialisthelsetjenesten. Of har derfor igangsatt et arbeid med siktemål å fremstille 
alternative organisasjonsformer, herunder forvaltningsorganisering. Gjennomgående 
forvaltningsorganisering faller imidlertid utenfor Kvinnsland-utvalgets mandat, og omtales 
derfor ikke som et løsningsforslag her.  
 
Innen rammen av mandatet mener Of at ny organisering må ivareta følgende hensyn;  
-sikre god pasientbehandling, ledelse og effektiv ressursutnyttelse i tjenesten 
-sikre godt arbeidsmiljø i sykehusene 
-sikre god samhandling  med kommuner, fastleger og øvrig lokalsamfunn 
 
Etter Ofs oppfatning er stedlig sykehusledelse avgjørende for å nå målsetningene over, og Of 
vil anbefale at en ny organisering av tjenesten ivaretar stedlig ledelse. I praksis innebærer 
dette at sykehusene organiseres som selvstendige enheter/ sykehus. Etter Ofs syn og erfaring 
vil en slik organisering ikke vanskeliggjøre, men snarere kunne bidra til god fordeling av 
arbeidsoppgaver mellom sykehusene, gitt at styringsnivået over påser og legger til rette for 
gode prosesser mellom likeverdige parter.  
 
-ivareta hensynet til regional koordinering.  
Etter Ofs syn bør den regionale koordinering av tjenestene baseres på kjennskap til lokale 
forhold. Utfordringsbildet varierer sterkt mellom tett befolkede områder og landet forøvrig. 
Erfaringene med de regionale helseforetakene er bedre i øvrige landsdeler enn på Østlandet. 
Etter Ofs syn bør altså regional koordinering ivaretas uavhengig om utvalget innstiller på 
direktorats-organisering, ett nasjonalt helseforetak, eller en modell med færre helseforetak 
direkte underlagt departementet.  
 
-sikre en effektiv styringslinje og nødvendige styringssignaler 
Etter Ofs erfaring gir dagens organisering i mange enheter for lange styringslinjer. Dette 
gjelder både fra behandlingsenheten til det koordinerende nivået (nivå 1), og mellom 
sykehusene og departementet. Of ser det ikke som hensiktsmessig å ha to nivå med 
tilhørende styrer innen en foretaksorganisering. Etter Ofs syn bidrar organiseringen i liten 
grad til å sikre gode beslutningsprosesser, og kan bidra til at styringsinformasjon ikke når frem 
til ansvarlig politisk nivå. Of vil anbefale at utvalget også vurdere om dagens 
styresammensetning er hensiktsmessig. Of vil anbefale at dagens praksis med 
styrerepresentanter som sitter i toppledelsen i helseforetak eller Regionale helseforetak 
avvikles. Of vil videre anbefale at styrene også bør ha representanter fra lokal-politisk nivå, og 
fra primærhelsetjenesten.  
 
-tydeliggjøre skille mellom bedriftsøkonomisk styre og den daglige organisering av 
pasientbehandlingen 
Of ser at bedriftsøkonomiske prinsipper kan medvirke til hensiktsmessige disposisjoner på 
overordnet nivå i spesialisthelsetjenesten. Etter Ofs erfaring bør imidlertid organisering av 
pasientbehandlingen skje forankret i et verdisyn med utgangspunkt i virksomhetens egenart. 
Etter Ofs syn står en slik organisering ikke i motsetning til hensynet til gode 
prioriteringsbeslutninger og god drift. En tydeligere forankring av sykehus-ledelsen direkte i 
pasientbehandlingen vil etter Ofs syn være hensiktsmessig både av med hensyn på drift og 



vilkår for fagutvikling. Sykehusledelsen kan etter Ofs syn egne en større del av tiden til drift og 
koordinering i sykehusene. Strategiske beslutninger og disposisjoner kan i en slik modell 
foretas på et overordnet nivå etter innspill fra sykehusene.  
 
-bidra til en hensiktsmessig størrelse og balanse mellom organisasjonsenhetene 
Of ser det ikke som hensiktsmessig at ett enkelt helseforetak er større enn hele 
helseregioner. Of ser det heller ikke som hensiktsmessig at HSØ organiserer mer enn 
halvdelen av tjenestene. Etter Of syn bør utvalget dele HSØ i flere enheter, og bidra til at OUS 
kan deles opp.  
 
-fristille enhetene i valg av arbeidsgivertilslutning 
Dagens lovgivning pålegger foretakene å bruke en felles arbeidsgiverrepresentant. I praksis 
setter dette Spekter i en monopolsituasjon gjennom lov. Etter Ofs syn har dette fungert 
dårlig, med for stor vektlegging av styring, og for lite vekt lagt på samarbeidsløsninger. Etter 
Ofs syn bør utvalget vurdere å anbefale at de nye enhetene fristilles i valg av 
arbeidsgiverrepresentant på linje med arbeidslivet forøvrig, og at arbeidsgivermonopolet i 
sektoren avvikles.  
 
 
 

 

Med vennlig hilsen 

Norsk overlegeforening 

 

Jon Helle (sign.) 

leder 

 

 

  

 




