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Sammendrag 

Formål: Samhandlingsreformen tar opp organiseringen og oppgavefordelingen i helsevesenet 

i dag og i fremtiden. Samhandlingsreformen tar utgangspunkt i dagens strukturer, med en 

statlig spesialisthelsetjeneste og en kommunal primærhelsetjeneste. Spørsmålet er om dette er 

den mest optimale måten å organisere helsetjenestene på med tanke på de utfordringer vi vil 

møte i tiden fremover. 

Teoretisk grunnlag: I Norge har den offentlige helsetjenesten stort sett vært organisert etter 

de tre forvaltningsnivåene stat, fylke og kommune. I dag er fylkesnivået så å si eliminert og vi 

har fra 2002 en organisering med en statlig spesialisthelsetjeneste og en kommunal 

primærhelsetjeneste. Andre land har andre løsninger og de jeg bruker som eksempler her er 

hentet fra England, USA og Finland.  

Metode: Oppgaven baserer seg på kvalitativ metode. Jeg baserer meg primært på 

dokumentariske kilder, hovedsakelig offentlige dokumenter, fagbøker og informasjon hentet 

fra internett. Arbeidet består i å samle og tolke slikt materiale.  

Resultat: Norge er i dag nummer to på listen over land som bruker mest penger på 

helsevesenet, målt i andel av BNP, kun overgått av USA.  Samtidig stilles det spørsmål ved 

kostnadseffektiviteten i norsk helsevesen. I følge OECD kommer vi lenger ned på listen i 

forhold til hva vi får igjen for pengene vi bruker. Vi har ikke den effektiviteten eller kvaliteten 

på tjenestene som ressursinnsatsen skulle tilsi.  

Disse utfordringene er noe av foranledningen til St.meld. nr. 47, 2008-2009, 

samhandlingsreformen.  I samhandlingsreformen drøftes kvaliteten på de tjenestene 

befolkningen tilbys og samarbeidet mellom de to nivåene som skal levere disse tjenestene. I 

meldingen problematiseres den manglende kommunikasjonen og samarbeidet mellom nivåene 

og hvordan dette skal bedres. Meldingen tar også for seg oppgavefordelingen mellom 

nivåene.  

Det er allment akseptert at primærhelsetjenesten har et lavere kostnadsnivå enn 

spesialisthelsetjenesten. Dersom oppgaver kan flyttes fra spesialisthelsetjenesten til 

primærhelsetjenesten, vil man få et lavere kostnadsnivå og pasienten vil få behandlingen 

nærmere sitt hjemsted. For å gi kommunene incitamenter til å behandle pasientene selv, 
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legger meldingen opp til et medfinansieringsansvar som tilsvarer ca 20 % av helseforetakenes 

budsjetter.  

De fleste kommuner er i dag for små til å aksle slike oppgaver. Meldingen forutsetter at 

primærhelsetjenesten i et gitt område må omfatte minst 10.000 personer for å kunne ha stort 

nok pasientgrunnlag for de nye tjenester de er tiltenkt.  

Konklusjon: I dag samarbeider mange kommuner om andre oppgaver, som brannvesen, 

renovasjon, revisjon og fakturering gjennom interkommunale selskap. En slik 

samarbeidsform kan også appliseres på de oppgavene som samhandlingsreformen legger opp 

til. Kommunesammenslåing, som vi de siste to årene har sett i Finland, vil være løsningen for 

enkelte kommuner, men kun ved frivillighet. Tvang på dette område er ikke aktuelt, gitt 

dagens politiske klima. 

I samhandlingsreformen og de diskusjonene som har fulgt den, tar man kun utgangspunkt i de 

eksiterende strukturene, med to nivå i helsevesenet; den statlige spesialisthelsetjenesten og 

den kommunale primærhelsetjenesten.  

Det kan være andre måter å organisere helsevesenet på og som er utgangspunktet for 

samhandlingsreformen og som kan fungere bedre enn de vi har i dag. I og med at det har vært 

liten interesse for å se på andre måter å organisere helsetjenestene på, har vi ikke noe særlig 

erfaringsgrunnlag.  

Det er flere organisasjonsmodeller som kan være aktuelle også om vi tar utgangspunkt i at vi 

også i tiden fremover skal ha helsetjenester i offentlig regi. Det vil være mulig å sikre 

kvalitativt gode og muligens mer kostnadseffektive helsetjenester til befolkningen ved å 

organisere helsevesenet på en annen måte enn i dag.  
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Forord 

Denne oppgaven er avslutningen på det erfaringsbaserte masterstudiet i helseadministrasjon 

ved Avdeling for helseledelse og helseøkonomi ved Universitetet i Oslo.  

Som leder for en kommunal pleie- og omsorgsavdeling må jeg forholde meg til intensjonene i 

St.meld. nr.  47, 2008 – 2009. Som student finner jeg det formålstjenlig å stille spørsmålstegn 

ved hvordan meldingen ser for seg organiseringen av helsetjenestene i tiden fremover. 

Det er grunn til å spørre seg om vi må ta utgangspunkt i de eksisterende strukturere eller om 

vi kan være mer tjent med å fri oss fra disse og tenke nytt.  

 

Denne oppgaven inneholder mange tankeeksperiment, mye teori om hvordan ting kan gjøres 

annerledes og om vi har alternativer som gir oss bedre kvalitet for samme eller lavere kostnad 

enn i dag.  

Jeg håper de som leser den, finner den like underholdene å lese som jeg synes den var å 

skrive. 

Jeg vil takke min veileder, professor Ole Berg for faglig støtte, råd og veiledning underveis.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Egil Johannessen 

Oslo / Sør- Fron, 2011 
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1 Innledning 

Internasjonalt vurderes den norske helsetjenesten til å være blant de beste i verden.  Etter 

USA er vi det landet i verden som bruker mest ressurser på helsevesenet, målt i prosentandel 

av BNP.(OECD, Economic Survey of Norway, Policy brief 2010) Samtidig uttrykker OECD 

bekymring over at Norge ikke har så god effektivitet og kvalitet som ressursinnsatsen skulle 

tilsi. (Ibid) 

Ved åpningen av den nasjonale helsekonferansen i 2006 uttalte daværende helseminister 

Sylvia Brustad at ”Mangel på samhandling er den største utfordring vi har i norsk 

helsetjeneste i dag.” 

Utfordringene knyttet til samhandling mellom nivåene i helsetjenesten er et av 

hovedmomentene som drøftes i Stortingsmelding nr. 47, 2008 – 2009, 

”Samhandlingsreformen.”  

Meldingen går inngående inn på de utfordringer vi har i dag hva angår kommunikasjonene og 

arbeidsdelingen mellom nivåene. I tillegg er det en utfordring med samhandling innenfor 

nivåene. Sykehusene har blitt store og kompliserte organisasjoner. Stadig flere pasienter har 

sammensatte lidelser som gjør at de har behov for sammensatte helsetjenester. Mange av disse 

pasientene opplever at dagens organisering av helsetjenestene er dårlig egnet for å møte deres 

behov. 

Konklusjonen i meldingen er at vi må få bedre samhandling slik at pasientene får den rette 

behandlingen på rett nivå til rett tid, til beste for pasientene og samfunnet. 

Primærhelsetjenesten skal utføre flere tjenester enn i dag. De skal forebygge mer, få 

pasientene tilbakeført fra sykehusene tidligere og skal i større grad enn i dag ta seg av 

rehabilitering. I meldingen introduseres BEON- prinsippet, Beste Effektive Omsorgsnivå.   

Temaet samhandling og utfordringene knyttet til dette er ikke noe nytt. Dette har vært et tema 

i minst 35 år. NOU 1974:59 ”Effektiviseringsvirksomhet i sykehussektoren”, tar opp flere av 

de samme problemstillingene. Noe av det vi kan lese i innledningen er at 

I helsevesenet er sykehussektoren den dominerende hva ressursinnsats angår. 
Ressursforbruket viser en raskt stigende tendens……………. Det er en alminnelig 
oppfattning at samfunnsøkonomien ikke vil makte en fortsatt like stor økning i 
ressursforbruket og at det derfor er nødvendig med omfattende effektiviseringstiltak 
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for å bedre utnyttelsen av de disponible ressurser, spesiell personalressurser med sikte 
på å redusere stigningstakten i ressursforbruket, (NUO 1974: 59). 

I St.meld. 47, 2008-2009 kan vi i forordet lese blant annet: 

Norge er et av landene i OECD som bruker flest offentlige helsekroner per person, 
men vi får ikke tilsvarende mye god helse igjen for det…… Utviklingen er rett og slett 
ikke bærekraftig. Det må vi ta inn over oss. Skal vi lykkes med å endre utviklingen må 
vi handle nå! (Helse- og omsorgsminister Bjarne Håkon Hansen, St.meld. 47, 2008-
2009) 

Det er mange likheter mellom problemstillingene i NOU 1974: 59 og samhandlingsreformen.  

Tross det faktum at de er skrevet med 35 års mellomrom, er det lett å kjenne igjen mange av 

problemstillingene og argumentasjonen i NOU 1974:59 i samhandlingsreformen. En kan lett 

forledes til å avfeie samhandlingsreformen av 2009 som ”Keiserens nye klær” i den forstand 

at vi kan si at dette har vært forsøkt før, men førte ingen sted hen. Problemene vedvarte og 

mange av dem er om mulig enda mer aktuelle i 2010 enn de var 1974. En slik tilnærming vil 

være feilaktig. Forutsetningene for å få til endring har endret seg mye på 35 år. Det er disse 

forutsetningene jeg vil belyse nærmere i denne oppgaven. I tillegg vil jeg analysere noen av 

de forslåtte endringene og vurdere om de er den eneste eller beste veien til å nå målet om en 

kvalitativt bedre og økonomisk rimeligere helsetjeneste. En helsetjeneste som skal stå rustet 

til å møte fremtidens utfordringer. 

Jeg ønsker å se nærmere på hvordan tjenestene kan organiseres innenfor dagens struktur. Jeg 

vil i også å se på mulighetene for å tenke på alternative måter å organisere på uten å være 

bundet av dagens strukturer.  

Jeg har valgt følgende hovedproblemstilling: 

Er dagens organisasjonsmodell den best egnede til å løse fremtidens utfordringer? 

Følgende spørsmål vil bli belyst: 

1 Samhandlingsreformen i et historisk perspektiv – Nye tanker eller ”Same shit- New 

Rapping”?  

2 Gir dagens organisering de beste forutsetninger for god samhandling eller finnes det 

bedre alternativer? 
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1.1 Avgrensninger 

Jeg tar i denne oppgaven ikke mål av meg til å få med meg alle mulige organisasjonsformer. 

Jeg har valgt meg ut noen alternativer. Den første modellen er den som er utgangspunktet for 

samhandlingsreformen, dagens struktur med statlig ansvar for spesialisthelsetjenesten og 

kommunalt ansvar for primærhelsetjenesten, med den forslåtte kommunale medfinansieringen 

av spesialisthelsetjenesten.  

Den andre modellen er ”ett-nivå” modellen. Her er utgangspunktet at alle tjenestene er 

organisert på samme nivå med enten staten eller kommunene som eiere. Med kommunen som 

eier får vi en modell hvor systemet styres ”nedenfra”, det vil si at primærhelsetjenesten 

bestiller spesialisthelsetjenester til sin pasientpopulasjon.  

Den tredje modellen er en såkalt integrert modell, hvor staten på en eller annen måte tar 

styringen med hele helsetjenesten og organiserer den fra toppen og nedover.  

Jeg velger i oppgaven å være formålsrasjonell og fokusere på hva jeg mener er optimal 

ressursutnyttelse. Med optimal ressursutnyttelse forstår jeg det som gir best resultat i forhold 

til innsatsfaktorene. Jeg velger altså å se på politikkutviklingen fra et målstyrings- og 

målledelsesperspektiv. Det betyr at jeg ser bort fra hensyn ulike interessenter, for eksempel 

lokalområder eller pasientgrupper måtte ha.  

Oppgaven fokuserer hovedsakelig på de organisatoriske og ledelsesmessige utfordringene 

knyttet til samhandling (koordinering). Jeg går derfor ikke detaljert inn på de økonomiske 

politikkutviklingen, men vil gjøre rede for hovedtrekkene i finansieringen av de forskjellige 

alternativer. 

1.2 Oppgavens oppbygning 

Oppgaven består av syv kapitler.  

I det første har jeg gjort rede for valg av tema og problemstilling, forskningsspørsmål og 

avgrensning. 

I kapittel to defineres noen begreper jeg mener er sentrale. 

I kapittel tre beskriver og begrunner jeg de metodiske valg. 

I kapittel fire gjør jeg rede for dagens organisering og trekker opp det historiske bakteppet. 
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I kapittel fem ser jeg nærmere på noen alternative organisasjonsformer. 

I kapittel seks drøfter jeg de forkjellige alternativer for organisering. 

I kapittel syv gir jeg en konklusjon. 



 

5 
 

2 Begrepsavklaring 

Jeg vil her gjøre rede for hva jeg legger i noen sentrale begreper i oppgaven 

2.1 Helsetjenesten 

Dette begrepet omfatter den samlede, offentlige helsetjenesten, både spesialisthelsetjenesten 

og primærhelsetjenesten. Der hvor private aktører er en del av tjenesten, vil de bli kommentert 

særskilt og jeg vil da skille mellom privat sektor, “for- profit”, “non- profit” og tredjesektor 

som består av frivillige organisasjoner.  

2.2 Primærhelsetjenesten 

Her refererer jeg til den delen av helsetjenesten som kommunene har ansvaret for, altså 

fastlege ordningen, helsestasjonsvirksomheten, jordmortjenesten, forebyggende 

helsetjenester, den lokale psykiatritjenesten, fysio- og ergoterapitjenesten og pleie- og 

omsorgstjenesten.  

2.3 Spesialisthelsetjenesten 

Her refererer jeg til den delen av helsetjenesten som staten har ansvaret for etter 

spesialisthelsetjenesteloven og lov om psykisk helsevern. Ansvaret omfatter sykehusene og 

den akuttmedisinske beredskap. Sykehusene skal særlig ivareta pasientbehandling, utdanning 

av helsepersonell, forskning og opplæring av pasienter og pårørende. 

2.4 Samhandling 

Wisløff- utvalget forstod samhandling i helsetjenesten som et aktivt samarbeid og handlinger 

mellom alle som direkte eller indirekte er involvert i pasientbehandlingen. (NOU 2005:3). 

Samhandling vil kunne gjelde pårørende, pasienter, interesseorganisasjoner, 

brukerorganisasjoner, tjenesteutøvere, besluttende myndigheter, ombudsordninger, 

kontrollmyndigheter og klageinstanser.  

I St.meld. nr. 47, 2008 – 2009, er samhandling definert på denne måten 
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Samhandling er uttrykk for helse- og omsorgstjenestenes evne til 
oppgavefordeling seg i mellom for å nå et felles, omforent mål, samt evnen til å 
gjennomføre oppgavene på en koordinert og rasjonell måte. (St.meld. nr.  47, 
2008 – 2009). 

Samhandlingsreformen problematiserer særlig den manglende samhandlingen mellom 

nivåene i helsetjenesten og bevilgende myndigheters rolle. Det er i all hovedsak denne 

samhandlingen jeg fokuserer på i oppgaven. 
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3 Metode 

I dette kapittelet diskuteres metodene som er brukt for å innhente data og hvordan jeg har 

anvendt dataene i oppgaven.  

3.1 Kvalitativ metode 

Oppgaven baserer seg på kvalitativ metode. Jeg baserer meg primært på dokumentariske 

kilder, hovedsakelig offentlige dokumenter, fagbøker og informasjon hentet fra internett. 

Arbeidet består i å samle og tolke slikt materiale.  

3.2 Innsamling av data 

Innsamlingen av data har i seg selv vært en utfordring. Den har imidlertid ikke vært det fordi 

det har vært vanskelig å finne relevant informasjon. Informasjon finnes i overflod. Temaet for 

oppgaven er svært dagsaktuelt og ny informasjon har kommet til under hele prosessen. 

Utfordringen har heller bestått i å gjøre den store informasjonsmengden om til håndterbar 

kunnskap.   

I oppgaven har jeg valgt å se på samhandlingsreformen i lys av utviklingen de siste fire tiår. 

Jeg har sett på hvordan organiseringen har endret seg over tid og på hvilke muligheter vi har 

for fremtiden, gitt de utfordringer vi står overfor og de rammer vi har å forholde oss til. Her 

har jeg særlig lagt vekt på de perspektiver som risses opp i Stortingsmelding nr. 47, 2008-

2009, samhandlingsreformen.  

For å få innsikt i utviklingen av norsk helsevesen har historiske dokumenter vært den viktigste 

kilden. Hovedsakelig har det vært offentlige dokumenter som odelstingsproposisjoner, 

stortingsmeldinger og offentlige utredninger. Mange av disse har jeg funnet frem til på 

internett, gjerne på offentlige nettsteder. Det eldste materialet har ikke vært tilgjengelig via 

internett og her har jeg vært helt avhengig av Universitetsbiblioteket, som hadde det jeg 

trengte av dokumenter. Hadde jeg ikke funnet det jeg trengte der, ville Riksarkivet eller 

stortingets arkiv kunnet være behjelpelige. 
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3.2.1 Strategi for internettsøk 

Internettet har etter hvert blitt vår kanskje viktigste kilde til informasjon. Tidligere var bøker, 

trykte artikler og offentlige dokumenter i papirform de viktigste kildene til informasjon og 

derigjennom kunnskap. Kunnskapen som fantes i trykt skrift endret seg langsomt Det tok lang 

tid både å produsere ny kunnskap og å spre den, slik at den igjen kunne danne grunnlaget for 

ny kunnskap.  

I dag er informasjon ferskvare. Nyheter legges ut på nettet så raskt at vi kan følge saker i 

sanntid. Vi leser ikke bare nyheter og historier, vi er en del av dem. Mye av informasjonen 

man finner på internett er også flyktig. Nettsteder oppdateres fortløpende, noen blir borte, 

andre kommer til. Informasjonen er i stor grad ustabil og mye av den er ikke pålitelig. Mange 

sprer bevisst feilinformasjon gjennom tilsynelatende troverdige nettsteder. Det kan være 

nettsteder som er en ren kopi, men forfalskning, av et offentlig nettsted, eller det kan være 

nettsteder som har adresser som er svært lik offentlige myndigheters og som folk kommer inn 

på ved skrivefeil i adressen. 

Tilgangen på informasjon har også endret seg når det gjelder volum. Et søk på 

www.google.com på søkeordet ”managed care” gav 5 940 000 treff (www.google.com 19. 

september 2010).  Største delen av disse treffene er uten relevans for meg hva angår 

oppgaven.  

For å finne relevant og pålitelig informasjon, må man legge opp en søkestrategi. For søk etter 

offentlige dokumenter, har jeg søkt på offentlige nettsteder som: www.regjeringen.no og 

underliggende departement, www.stortinget.no , www.ssb.no , www.riksarkivet.no, 

www.oecd.org , www.un.org og så videre.  

For å finne fagbøker og artikler har jeg benyttet anerkjente databaser via universitetets 

system. Mest brukt har vært Bibsys Ask, Frida og X-port. Universitetsbibliotekets 

bibliotekarer har også gitt verdifull bistand når det gjelder bøker og artikler, men også tips for 

søk på Internett. Jeg har også brukt www.helsebiblioteket.no flittig. Her kan helsepersonell få 

tilgang til faglitteratur gratis. Her får man fri tilgang til en rekke anerkjente tidsskrifter og 

databaser. Eksempler på databaser: www.pubmed.gov , www.thecochranelibrary.com , 

www.crd.york.ac.uk  

To andre viktige søkemotorer er www.google.com og www.wikipedia.org . Begge disse gir 

svært mange treff, men man må bruke dem kritisk.  
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3.3 Analyse 

Etter datainnsamlingen satt jeg med store mengder tekst som skulle analyseres for å finne 

meninger og sammenhenger og gjennom det, forståelse for hvordan utviklingen har vært og 

hva som ligger til grunn for de fremtidige føringene i samhandlingsreformen. Denne 

forståelsen skulle så gi grunnlag for å diskutere om de føringene som samhandlingsreformen 

gir, gir de rette svar på de utfordringene den skal være et svar på.  

Den tekstanalytiske metode er en hermeneutisk metode. Hermeneutikk, kommer av gresk 

hermeneuo, som betyr både å uttale, å uttrykk og å fortolke, men kalles i moderne filosofi og 

humanistisk forskning også for fortolkningskunst. Hermeneutikken springer ut av 

forutsetningen at menneskeverk, blant annet tekster, representerer en eller flere, mer eller 

mindre bevisste, mer eller mindre åpne eller skjulte, intensjoner. Den som går frem 

hermeneutisk forsøker derfor å få tak i disse intensjoner, og, særlig i samfunnsvitenskapene, å 

vise hvordan for eksempel individers intensjoner kan forstås som uttrykk for bredere, mer 

eller mindre institusjonaliserte, intensjoner. Man kan slik se på helselederes innføring av 

standardiserte prosedyrer, og etablering av diagnosebaserte behandlingsforløp, som uttrykk 

for ønsker om å effektivisere og kvalitetsforbedre klinikken, men, i et videre perspektiv, se 

disse tiltak som uttrykk for at den industrielle logikk nå også for alvor innføres i helsevesenet.   

(Krogh, 2009).  

Den type tekst jeg i all hovedsak har analysert, offentlige dokumenter, har ofte et tydelig 

normativt perspektiv, hvor holdninger, intensjoner, krav og retningslinjer er sentrale innslag.  

(Brekke, red. 2006). 

All forståelse må ses i den sammenheng eller situasjon noe skal forstås innenfor. Konteksten 

er ikke en objektiv, kontrollerbar størrelse som eksisterer uavhengig av den som fortolker. 

Den som fortolker bringer med seg sine egne erfaringer og disposisjoner inn i forståelsen. 

Som annen kvalitativ metode er den subjektiv og ikke objektiv. 

(http://www.intermedia.uio.no/ariadne/idehistorie/teori-og-metode/skoler/hermeneutikk )  

Den hermeneutiske metoden fordrer grundighet og dybde i analysen. Teksten, hvis det er den 

som skal fortolkes, må leses og analyseres flere ganger. Ulike fortolkninger må prøves ut. 

Man må spørre hvilken som passer best, men samtidig ta hensyn til at de fleste tekster, som de 

fleste menneskelige handlinger, som regel representerer et mangfold av meninger 

(intensjoner). Man må også ta hensyn til at den mening man har fått tak i både kan 
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kontekstualiseres på ulike måter og at forsøk på å kontekstualisere kan virke tilbake på de 

meningene man først fant og tok utgangspunkt i. Man kan også snakke om del- og 

helforståelser, men hvor altså disse forståelsene har et gjensidig forhold til hverandre. Dette 

illustreres ofte ved den såkalte hermeneutiske sirkel, (ibid), se fig. 1.  

Fig. 1 ”Den hermeneutiske sirkel” (Krogh, 2009). 
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4 Historisk bakgrunn 

I dette kapittelet vil jeg gjøre rede for dagens organisering av helsetjenesten og hvordan den 

historiske utviklingen har vært i perioden og hvordan den kan komme til å utvikle seg 

fremover som følge av samhandlingsreformen. 

4.1 Spesialisthelsetjenesten 

Spesialisthelsetjenestene eies i dag av staten, ved Helse- og omsorgsdepartementet. 

Departementet har en egen eieravdeling som forvalter eierskapet til de regionale 

helseforetakene, RHFene. Det er fire RHFer; Helse Nord RHF, Helse Midt RHF, Helse Vest 

RHF og Helse Sør-Øst RHF. Under disse fire RHFer er sykehus og annen 

spesialisthelsetjeneste organisert som egne helseforetak (HF). De regionale helseforetakene 

skal ivareta eierskap til sine underliggende helseforetaksgrupper og ha et ”sørge for”- ansvar 

for helsetjenester til regionenes befolkning. Helseforetakene er selvstendige rettsubjekter med 

styrer på regionalt og lokalt nivå.  

(http://www.regjeringen.no/nb/dep/hod/dep/org/avdelinger/eieravdelingen.html?id=1413). 

4.1.1 Historikk 

Norge fikk sitt første ”moderne” offentlige sykehus i 1826, Rikshospitalet. Sykehusenes rolle 

på denne tiden, var en helt annen enn den vi har i dag. Deres primære oppgave var å isolere 

mot smitte og ta seg av håpløst syke på dødsleiet. (Nerland 2001).  Rikshospitalet hadde dog 

også en rolle som undervisningssykehus. Både pasienter og leger var skeptiske til sykehusene. 

Den kurative behandlingen forgikk for en stor del utenfor sykehusene, noe den teknologiske 

utviklingen utover på 1900 – tallet bidro til å endre. Sykehusene ble mer 

behandlingsinstitusjoner, økt kunnskap ga økt spesialisering og behovet for sykehussenger 

øket deretter.   

Selv om det etter hvert kom stadig flere sykehus, fantes det ingen overordnet, nasjonal plan 

eller styring med utbyggingen. Sykehusene vokste oftest frem som et resultat av lokale 

initiativ. Denne mangelen på en sammenhengende nasjonal plan for sykehusutbygging ble tatt 

opp politisk på 1930-tallet, men det var først med Sykehusloven av 1969 det fra politisk hold 

ble satt en nasjonal ramme for sykehusutbyggingen. (Berg, 2005).  
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I St.meld. nr. 9, 1974 –75 la man opp til en regionalisert oppbygging av helsetjenestene. Det 

skisseres en struktur hvor vi får tre nivåer. Det første nivået er distriktshelsetjenesten, så 

følger det første spesialiserte nivået, fylkeshelsetjenesten og så det tredje, 

speisalisthelsetjenestens andre nivå, regionhelsetjenesten. På nivå to skjer det også en viss 

differensiering. Hvert fylke får, eller hadde allerede fått, et sentralsykehus, mens de øvrige 

sykehus blir kalt fylkessykehus – og er i praksis lokalsykehus. I tillegg til de tre nivåene 

legges det opp til et fjerde, et nasjonalt nivå for de aller mest spesialiserte diagnosene. 

Ansvaret for disse skulle spres på de forskjellige regionale helseinstitusjoner. (St.meld. nr. 9, 

1974-75). Den regionaliserte helsetjenesten ble i stor grad realisert. Vi fikk sentralsykehus og 

fylkessykehus, regionsykehus samt spesialsykehus med landsfunksjoner. Vi ser rester av 

denne organiseringen i dag, for eksempel når det gjelder behandlingen av brannskader (Helse 

Bergen/ Haukeland) og replantasjonskirurgi (OUS/ Rikshospitalets senter for ortopedi). 

Denne organiseringen holdt seg mer eller mindre fram til vi fikk sykehusreformen i 2001, 

som førte til statlig overtakelse av sykehusene i 2002.  

Hva angår organisering, finansiering og effektivitet, kan er det lett å tenke seg at dette er 

temaer som har kommet til i nyere tid, omtrent fra 1980-tallet og fremover. Så er ikke tilfelle. 

Disse temaene har vært aktuelle i hele etterkrigstiden og for så vidt før det også. I 

utgangspunktet fokuserer denne oppgaven på utviklingen de siste fire tiår, men det er verdt å 

merke seg at i eksempelvis Ot.prop. 73:1950, står det «at den som driver sykehuset, bør selv 

være økonomisk interessert i en rasjonell og billig drift» (Ot.prop. nr. 73:1950). Det uttrykkes 

i proposisjonen en bekymring for kostnadsveksten, som ikke hadde noen direkte sammenheng 

med økning i antallet sengeplasser, men som hovedsakelig skyldtes økte lønninger og endrede 

arbeidstidsbestemmelser, som igjen førte til økt bemanning. Den andre vesentlige årsaken, var 

ganske enkelt en økning i effektivitet. Flere pasienter ble behandlet uten at sengetallet økte. 

(Ibid). 

Sykehusene har vært gjennom mange endringer og omstillinger opp gjennom årene. Sentrale 

årstall og hendelser er opplistet i tabell 1.  
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Tabell 1 

1969 Sykehusloven 

1980 Overgang fra kurdøgnsfinansiering til rammefinansiering 

1997 Innføring av innstatsstyrt finansiering, ISF 

2002 Lov om helseforetak – statlig overtakelse 

 

Gjennom hele 1970- tallet, første halvdel av 1980- årene, men i mindre grad i 1990- årene var 

kostnadsveksten i sykehusene om ikke ute av kontroll, så stor nok til at den skapte politiske 

bekymringer. Fylkeskommunene var eiere av sykehusene, som fikk det meste av sine midler 

overført fra staten i form av rammebevilgninger. Sentrale myndigheter bevilget hvert år et 

beløp til hver fylkeskommune som skulle dekke utgifter til sykehusdrift, videregående skoler, 

kultur, samferdsel osv. Rammebeløpet den enkelte fylkeskommune ble tildelt, ble bestemt ut i 

fra en fordelingsnøkkel som baserte seg på blant annet befolkningens størrelse, 

alderssammensetningen i befolkningen i fylket, samt reiseavstander til og fra sykehus samt 

skatteinntekter (per capita). Prinsippet var at finansieringen var ”fixed” (ramme) og ”closed 

ended” som betyr at det i utgangspunktet ikke skulle gis ekstrabevilgninger på slutten av året 

dersom rammene ble overskredet. Unntatt herfra var dog ekstraordinære utgifter sykehusene 

ikke hadde kontroll over. I praksis var finansieringen delvis ”open ended”, hvilket innebar at 

sykehusene nesten regelmessig fikk dekket sitt overforbruk. I tillegg ble kommende års 

budsjett satt ut i fra faktisk forbruk, ikke det vedtatte budsjettet. Det fantes med andre ord ikke 

sterke incitamenter for sykehusene for å holde budsjettene. Prinsippet syntes endog å være at 

den som brukte mest, fikk mest. Dette finansieringssystemet ble etter hvert gjenstand for mye 

kritikk.  

I den sammenhengen er det også interessant å se på hvordan sykehusene ble ledet. Det er 

grunn til å stille spørsmålet om sykehusene i disse tiårene ble ledet eller om de bare ble 

administrert. Legene ledet sykehusene og var mer eller mindre allmektige, både overfor eiere, 

øvrige ansatte og ikke minst overfor pasientene. De overordnede sykehuslegene fikk etter de 

såkalte normalansettelsesvilkårene fra 1912, ytelsesbaserte inntekter og kunne også drive 

poliklinikk på sykehuset som selvstendig praksis. Som ledere hadde de også en fast 
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avlønning. (Berg 2004) Sykehusene var på denne måten i praksis organisert som 

”overlegepraksiser”. (Ibid).  

Etter hvert som den medisinske utviklingen akselerer, øker tilbudet, altså mulighetene for 

behandling, og nye metoder og medisiner erstatter gamle i et stadig økende tempo. Økt tilbud 

fungerer som en kostnadsdriver. Samtidig øker utdanningsnivået i befolkningen og legen er 

ikke lenger alene om å kunne tilegne seg kunnskap innenfor eget fagområde.  Andre grupper 

innen helsevesenet, for eksempel sykepleierne, profesjonaliseres. Dette bidrog til å redusere 

nivåforskjellen på sykepleiere og leger. Hierarkiet blir flatere. Lederrollen blir mer krevende 

og tar stadig mer tid, slik at den for mange leger blir vanskeligere å kombinere med en klinisk 

praksis.  

En del av problemene ble belyst i en utredning som skulle som skulle bli sentral for 

utviklingen utover på 1990 tallet, NOU, 1987:25,”Eilertsenutvalget”. 

Et spørsmål som var spesielt sentralt den gang var om eierskap og driftsansvar burde ligge 

under samme forvaltningsnivå, som den gang var fylkeskommunen. Selv om utvalget bak 

rapporten konkluderte med at ordningen var velfungerende, mente det at skillet mellom rollen 

som ansvarlig for helsetilbudet og rollen som produsent av helsetjenester måtte tydeliggjøres.  

Det er verdt å merke seg at et mindretall i utvalget gikk inn for staten skulle overta ansvaret 

for sykehusene. Rapporten tok også opp temaer som videre utredning av aktivitetsbasert 

finansiering, kommunale betalingsfrister for ferdigbehandlede pasienter, og et økt fokus på 

pasientrettigheter og brukemedvirkning. (NOU, 1987:25). Disse temaene ble svært sentrale i 

den videre debatten utover på 1990- tallet.  

I 1997 ble det innført innsatsstyrt finansiering, ISF. Bakgrunnen var et ønske om mer effektiv 

ressursutnyttelse og en økning av kapasiteten ved de offentlige sykehusene. ISF alene hadde 

ikke den ønskede effekten på økonomistyringen, men effektiviteten økte tilsynelatende. Dette 

kom til uttrykk ved at stadig flere pasienter ble behandlet, mens antallet liggedøgn gikk ned. 

Dersom vi ser på pasientgruppen over 80 år, hadde de i 1995 en gjennomsnittlig liggetid på 

9,7 dager. I 2003 hadde samme gruppe en gjennomsnittlig liggetid på 7,3 dager. (Kalseth 

et.al. 2004) Dersom vi legger disse tallene til grunn, er det en differanse mellom 

gjennomsnittlig liggetid i 1995 og 2003 som tilsvarer 210 000 liggedager per år. På landsbasis 

tilsvarer det 580 sykehussenger i drift. (Ibid). Disse tallene må korrigeres for en økning i 
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antallet re- innleggelser, som økte fra 50 % til 55 % i perioden 1999 – 2003 (Kalseth et.al. 

2004). I sum blir anslaget for sparte senger dermed 510.  

Fra 2002 tok staten selv over kontrollen med sykehusene, som da ble organisert som 

særlovsselskap. Særlovsselskapene skiller seg fra (stats-) aksjeselskap og statsforetak ved at 

hvert enkelt av foretakene er opprettet og drives med hjemmel i egen lov (NOU 1999:15). 

Helseforetakenes plikter og oppgaver er regulert i ”Lov om helseforetak m.m.” 

(www.lovdata.no) 

4.1.2 Dagens organisering og finansiering 

Dagens helseforetak, HF, er organisert som særlovsforetak, jfr ”Lov om helseforetak m.m. ” 

Hvert foretak er selvstendige rettssubjekt med egne styrer. De er underlagt regionale 

helseforetak, RHF, som er organisert på samme måte. Det var i utgangspunktet fem RHF, Sør, 

Øst, Vest, Midt og Nord. Fra 1. juni 2007 fusjonerte Helse Sør og Helse Øst til Helse Sør-Øst. 

Helse Sør-Øst har per i dag ”sørge for” - ansvaret for spesialisthelsetjenester til over 

halvparten av landets befolkning. 

Finansieringen er dels ramme og dels innsatsbasert, med fordelingen 60/40. Dette innbærer at 

dersom HFene har et aktivitetsnivå utover det som er avtalt i oppdragsdokumentene, får de 

kun den innsatsstyrte komponenten. Tanken her er at HF’ene skal utnytte sin marginale 

kapasitet, men ikke overprodusere.  

RHFene står forholdsvis fritt til å utforme sine oppdragsdokumenter til HFene. Det innebærer 

at man i noen avtaler opererer med geografisk fordeling og i andre avtaler med 

funksjonsfordeling. I tillegg til avtalene RHFene har med sine underliggende HF, kan 

RHFene gjøre avtaler med private leverandører som et supplement til de offentlige 

sykehusene. Som eksempler kan vi her nevne Helse SørØst RHF sin oppdragsavtale med de 

kommersielle aktørene Aleris Helse AS, Drammen Private Sykehus AS, Ringvoll Klinikken 

AS og Sørlandsparken Spesialistsenter. (www.helse-sorost.no 25.10.2010). 

Både RHFene og HFene har egne styrer. De er (delvis) underlagt regnskapsloven, som en 

hvilken som helst annen næringsvirksomhet.  

Dagens ledelse står i sterk kontrast til tidligere tiders overlegestyre. Selv om mange av dagens 

ledere i sykehus har medisinskfaglig bakgrunn, er ikke dette lenger et krav. De leger som 

likevel velger ledelse på overordnet nivå, må i større grad en tidligere gi avkall på sitt kliniske 
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virke og lede på fulltid, og gjør det profesjonelt og på premisser definerte av eieren. Samtidig 

er stadig flere med annen helsefaglig bakgrunn kommet inn i lederstillinger og flere i 

topplederstillingene har ikke helsefaglig bakgrunn i det hele tatt. Økonomi, 

personalforvaltning, IKT og logistikk har fått en stadig viktigere posisjon. Ledelsen har blitt 

profesjonalisert, det er ikke lenger noe en overlege utøver mellom lunch og arbeidstidens slutt 

på fredag. Dette skyldes, som nevnt, en strammere og mer målbasert styring ovenfra, men 

også krav ”nedenfra” i den forstand at underordnede leger, sykepleiere og støttepersonell 

krever mer ”service” fra sine ledere og ikke lenger lar seg diktere i ett og alt. 

4.2 Kommunene 

Norge består av 430 kommuner. I tillegg har vi 19 fylkeskommuner. Disse har per i dag lite 

ansvar for helsetjenester med unntak for tannhelsetjenesten.  

Kommunestrukturen har lenge vært relativt stabil. I den grad det har vært noen endring siden 

slutten av 1970- tallet, har det gått mot sammenslåing av kommuner. En kan kanskje tolke 

denne strukturen som et uttrykk for to forhold: Landet er svært langstrakt og har en spredt 

bosetting. For å kunne opprettholde en nærhet til sine innbyggere, er det naturlig at de lokale 

myndighetsorganer ikke ønsker for store geografiske områder å forholde seg til. I forbindelse 

med samhandlingsreformen har imidlertid kommunestørrelse blitt et tema. Mange har vært av 

den oppfatning at færre og større kommuner er en forutsetning for at oppgavene skal kunne 

løses på en rasjonell måte.  

Den norske mediankommunen har per mars 2010 4 476 innbyggere. 234 kommuner har 

mindre enn 5 000 innbyggere (54,4% av 430 kommuner) og 322 kommuner har færre en 

10 000 innbyggere (74,8% av 430 kommuner). Det er kun 5 kommuner som har mer enn 

100 000 inbyggere (1,16% av 430 kommuner)1. (Kilde: SSB, statistikkbanken, tabell nr. 

03027, oppdatert per 11.03.2010).  

Det er også økonomiske incitamenter for små kommuner til å slå seg sammen. En rapport fra 

Telemarksforskning, som ble laget på oppdrag for Midt-Gudbrandsdal næringsforening, viser 

at ved en evt. sammenslåing av de tre kommunene Nord- Fron, Sør- Fron og Ringebu, som 

utgjør regionen Midt-Gudbrandsdal, vil en ny ”storkommune” få økt sine overføringer fra 

                                                 
1 Ref. figur 6, s. 37 
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staten med ca. 9 millioner kroner per år de første 10 årene, deretter trappes overføringene ned 

og etter ca 15 år vil ”storkommunene” få 23 millioner kroner mindre per år enn det de tre 

kommunene får samlet i dag. (Thorstensen, A. TF- notat 10:2010).  

Mange kommuner har i dag et tett samarbeider i form av interkommunalt samarbeid eller 

vertskommunesamarbeid etter kommunelovens kapittel 5 (www.lovdata.no). Typiske 

samarbeidsområder er regnskap og revisjon, brannvesen og legevakt. Samhandlingsreformen 

legger opp til større innslag av slikt samarbeid for å løse de nye oppgavene reformen legger 

opp til. (St.meld. nr. 47, 2008-2009) 

4.2.1 Historikk 

Kommunene som politisk og administrativ enhet har sin opprinnelse i formannskapsloven av 

1837. Til å begynne med ble landet inndelt i 392 geografiske områder. Utgangspunktet var de 

gamle prestegjeld. I 1957 nådde vi en foreløpig topp, med 744 kommuner. 

(www.wikipedia.no).  

Noen milepæler i utviklingen av den kommunale helsetjenesten 

1975 Stortingsmelding nr. 9 (1974 – 1975) Introduksjon av LEON – prinsippet 

1982 Lov om helsetjenesten i kommunene – Kommunehelsetjenesteloven 

1988 Kommunene overtar ansvaret for sykehjemmene fra fylkene 

1991 Kommunene overtar ansvaret på helsevern til psykisk utviklingshemmede, 

HVPU- reformen 

2001 Innføring av fastlegereformen 

Tabell 2 

I denne sammenhengen er det spesielt interessant å trekke frem årstallet 1975 og st.meld. nr.9 

1974 – 75, hvor LEON- prinsippet introduseres. LEON- prinsippet dikterer på mange måter 

idealet i pasientflyten i den nye organiseringen som trekkes opp i meldingen. Pasienten skulle 

behandles på laveste forsvarlige tjenestenivå. Slik skulle sløsing med ressurser forebygges. 

Dog skulle behandlingen foregå på et forsvarlig nivå. (Berg, 2005). Det var fortsatt slik at den 

medisinske forsvarligheten skulle være styrende, men pasientstrømmen skulle komme 
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nedenfra, altså via primærhelsetjenesten. Primærhelsetjenesten var i meldingen tiltenkt en 

svært viktig rolle. Det var den som skulle henvise pasientene oppover i 

behandlingspyramiden. På en måte kan en sammenligne dette med det vi i dag vil kalle 

”bestillerfunksjon”.  

 

Utviklingen i primærhelsetjenesten var mer preget av at likhetspolitikken ble kombinert med 

en tradisjonell felleskapspolitikk. Dette innebar at behandling ikke skulle ses på som 

”produksjon” men som integrert omsorg. (Berg, 2005).  

Denne utviklingen skjedde ikke uten sverdslag. Det var periodevis steile fronter mellom 

legeforningen og ”medikratiet” representert ved Helsedirektoratet og de politiske 

myndigheter, altså departementet og regjeringen. (Berg, 2005). Uten å gå inn i detaljer, endte 

det hele med at primærhelsetjenesten ble kommunalisert (Ot.prop 36, 1980 – 1981 og 

Ot.prop. 66, 1981 – 1982).  

Pleie- og omsorgstjenesten er for de fleste kommuner den største sektoren. Kommunene 

overtok ansvaret for sykehjemmene fra fylkeskommunene i 1988 og for helsevern til psykisk 

utviklingshemmede i 1991 og hadde fra da av det helhetlige ansvaret for pleie- og 

omsorgstjenester til befolkningen.  

Spesialisthelsetjene
ste, Nasjonalt nivå 

Spesialisthelsetjeneste, 

Nivå II Regionsnivå 

 

Spesialisthelsetjeneste, nivå I 

Fylkesnivå 

Primærhelsetjenesten 

Fig.2 
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Det har vært en betydelig utvikling i tjenestetilbudet innen pleie- og omsorgssektoren siden 

1980-tallet. Lov om kommunehelsetjenester og lov om sosialtjenester har gitt pasienter og 

klienter stadig utvidede rettigheter. Kommunene har samtidig fått utvidede plikter. Det har 

skjedd en markant endring i tilbudet, fra servicetilbud til behandlingstilbud. Som eksempel 

kan nevnes at det i 1988 var ca 17 000 aldershjemsplasser. Disse er i dag for det meste 

avviklet. ((Kalseth et al. 2004). Antallet sykehjemsplasser var i 1988 ca 30 000. (Ibid). I dag 

er tallet noe over 45 000 (ssb.no/kostra). I følge statistikk fra ssb var det 1. januar 2010 

220022 innbyggere over 80 år i Norge. (http://www.ssb.no/emner/02/01/10/folkemengde/tab-

2010-03-11-01.html ) Dette gir oss en dekningsgrad på 20 % av befolkningen over 80 år. 

Anbefalt norm fra staten overfor kommunene er 25 %.  

Fig. 3         2010                    

Fig. 4      2030  

          Fig. 5       2050    
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Figur 3, 4 og 5 viser aldersfordelingen i befolkningen som den er i dag og forventes å bli i 

2030 og 2050 og illustrerer godt de utfordringer vi står overfor. 

Det har også vært en kraftig vekst i hjemmetjenesten siden 1980-tallet. Tidligere var det slik 

at enten klarte man seg hjemme med litt hjelp, eller så bodde de hjelpetrengende på 

institusjon. Hjemmetjenester dreide seg stort sett om praktisk bistand fra hjemmehjelpen. 

Hjemmesykepleien var lite utbygget. Etter hvert fikk vi en dreining av tilbudet, slik at 

personer med hjelpe og omsorgsbehov skulle kunne bo hjemme så lenge som mulig.  

Dette ga som konsekvens en markant økning i antall årsverk i hjemmetjenesten. I perioden 

1999–2001 økte antallet årsverk i hjemmetjenesten med 57 % (www.ssb.no/kostra).  Fra 1998 

til 2001 økte hjemmetjenesten med ca 10 000 årsverk. (Kalseth et al. 2004.) 

Legetjenesten i kommunene har hatt en varierende organisering opp gjennom årene. I nyere 

tid har det stort sett vært to hovedmåter å organisere legene på. Enten har de vært organisert 

som privatpraktiserende, og har fått driftstilskudd fra det offentlige, samt inntekter fra 

egenandeler og trygderefusjoner. Den andre varianten har vært at legene har vært ansatt av 

kommunen og har fått ordinær lønn. Mange steder har man hatt forskjellige kombinasjoner av 

disse ordningene. I 2001 ble legetjenesten reformert som en følge av innføringen av 

fastlegereformen. Fra nå av ble alle allmennpraktiserende leger privatpraktiserende. 

(kontraktører). Fastlegereformen ble ikke innført uten debatt, men organsieringen er i dag 

hjemlet i forskrift 328: 2000, som er gitt i medhold av lov om helsetjenesten i kommunene.  

Bakgrunnen for reformen var at alle landets innbyggere skulle ha rett til en fastlege, som de 

kunne velge uavhengig av kommune og bydelsgrenser og at denne legen skulle ha det fulle 

ansvaret for oppfølgingen av sine pasienter. ( Ot.prop. 99: 1998 – 1999). I tillegg til de 

koordinerende oppgaver og oppgaven som portvakt til spesialisthelsetjenesten, som legene 

har, innebærer reformen også at de får en plikt til å dekke kommunale (samfunnsmedisinske) 

oppgaver i inntil 20 % av tiden. Det dreier seg om oppgaver som det å være helsestasjonslege, 

sykehjemmslege og lignende. Særlig for små kommuner er dette viktige oppgaver å få dekket. 

( Ot.prop. 99: 1998 – 1999). 

 



 

21 
 

4.2.2 Dagens organisering og finansiering 

Kommunene er, med noen få unntak, organisert relativt likt. Kommunestyret (evt bystyret) er 

kommunens øverste myndighet. Kommunestyret har et tverrpolitisk arbeidsutvalg, 

formannskapet, som møtes mellom kommunestyremøtene og har fullmakter når det gjelder 

den daglige driften av kommunen. I tillegg til formannskap, har kommunene egne fagutvalg 

som er overordnet de enkelte administrative etater eller sektorer, avhengig av kommunenes 

administrative organisering.  

Administrativt ledes kommunen av en administrasjonssjef eller rådmann. Under denne finner 

vi enten kommunaldirektører, etatssjefer eller sektorsjefer, alt ettersom kommunen er 

organisert etter etatsmodellen eller hovedutvalgsmodellen, og under disse igjen finner vi 

avdelingsledere eller enhetsledere. I dag er de fleste kommuner organisert etter enten med en 

flat struktur hvor virksomhetsledere rapporter direkte til rådmann eller en to – nivå modell 

hvor virksomhetsledere rapporterer til en sektorsjef eller etatssjef som igjen utgjør 

rådmannens ledergruppe. 

Kommunenes ansvar er regulert i lov- og forskriftsverket. Sentrale dokumenter er Lov om 

kommunehelsetjeneste, lov om sosiale tjenester, kommunalloven, samt tilhørende 

forskrifter.(www.lovdata.no).  

Kommunene får tildelt midler over statsbudsjettet, som hvert år presenteres som 

Stortingsproposisjon nr. 1. Her får kommunene tildelt sine rammebevilgninger og øremerkede 

tilskudd. I tillegg har kommunene egne inntekter de selv rår over. Det gjelder en del 

skatteinntekter (eiendomsskatt) og avkastning fra eierandeler i kraftselskap eller av andre 

investeringer. Her er det er to poeng som det er verdt å merke seg. For det første er det i dag 

flere ansatte i kommunehelsetjenesten enn i spesialisthelsetjenesten og for det andre utgjør 

økonomien i primærhelsetjenesten i dag et volum som tilsvarer ca. 2/3 av 

spesialisthelsetjenesten, med 63 milliarder kroner i 2009. (Kilde: SSB/KOSTRA). Dette burde 

gi primærhelsetjenesten en større plass i debatten om helsevesenets fremtid enn den har i dag. 

En årsak til at primærhelsetjenesten blir litt ”borte” i den offentlige debatten, kan være at 

antallet ansatte og kroner er spredt på svært mange små enheter (landets 430 kommuner) og at 

de ikke er godt nok samkjørte til å kunne være slagkraftige i debatten.  

Som nevnt har kommunene i stor grad konsentrert seg om å forvalte rammer tildelt fra staten i 

tillegg til å administrere lover og forskrifter. Det har nok ikke vært utøvet så meget ledelse, 
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som forvaltning og administrasjon. Også her ser vi en endring. Den er ikke så markant som i 

spesialisthelsetjenesten, men likevel tydelig. Til kommunale lederstillinger, søker mange 

kommuner nå å tiltrekke seg tydelige, målbevisste og engasjerte ledere, ikke bare forvaltere 

og saksbehandlere. Dette kan ses som et uttrykk for at den økonomien man skal forvalte, er 

større enn tidligere og at lover og regelverk er tydeligere på hvilke rettigheter innbyggere og 

ansatte har. Dette stiller større krav til spesialkunnskap hos medarbeiderne, samtidig som 

utdanningsnivået og selvbevisstheten hos de ansatte har økt. Dette stiller igjen nye krav til 

ledere, som nå må lede, ikke bare instruere og kontrollere. Den kommunale verden har, som 

sykehusverdenen, blitt mer kompleks og de kunnskaper og ferdigheter som er viktige for en 

leder, blir flere og til dels mer krevende. 

4.3 Samhandling 

Det kan her være nyttig å se nærmere på hva som ligger i begrepet samhandling. Samhandling 

er i følge Store norske leksikon:  

”en sosiologisk betegnelse på et samspill eller vekselvirkning mellom to eller flere 
aktører som handler i forhold til hverandre. Samhandling kan innebære gjensidig 
forståelse og utbytte, men også konflikt, utbytting og manipulering” (www.snl.no). 

Her er det først og fremst tale om samhandling mellom mennesker, men prinsippene kan 

overføres til samhandling mellom organisasjoner. En annen definisjon er koordinering og 

gjennomføring av aktiviteter i en prosess der ingen enkelt person eller institusjon har 

totalansvar for prosessen. Prosessen må derfor finne sted i forhandlinger mellom aktørene. 

(www.wikipedia.no 18.10.2010).  Begrepet kommer opprinnelig fra dataverdenen. Det 

refererte til grensesnittet mellom maskin og menneske. Etter hvert har ordet også fått 

betydning som en handling, et samspill eller en vekselvirkning også i grensesnittet mellom 

personer, organisasjoner, grupper, avdelinger osv. Samhandling skjer mellom og på tvers av 

ulike nivåer, organisasjoner, spesialiteter og profesjoner. Samhandling adskiller seg slik fra 

samarbeide, hvor to eller flere parter jobber mot et felles mål og har delt ansvar for å nå målet.  

I st.meld. nr. 47, 2008-2009 er samhandling definert på følgende måte: 

Samhandling er et uttrykk for helse- og omsorgstjenestenes evne til oppgavefordeling 

seg i mellom for å nå et felles, omforent mål, samt evnen til å gjennomføre oppgavene 

på en koordinert og rasjonell måte. (St.meld.nr. 47, 2008-2009).  
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Om vi skal trekke noen konklusjon, må det være at samhandlingsreformens definisjon av 

samhandling innebærer både samhandling og samarbeid.  

Samhandling har blitt problematisert i mange sammenhenger i debatter om helsevesenet. Det 

har da stort sett dreid seg om manglende samhandling i den forstand at det er for dårlig 

kommunikasjon og samarbeide mellom nivåene i helsetjenesten. Problemstillingen er ikke ny, 

vi kan gå tilbake til tidlig på 1970-tallet og finne utfordringene nevnt i offentlige dokumenter 

(St.meld. nr. 9, 1973 – 1974, NOU 1974:59).  

Det er i den nåværende organisasjonsform intet ledd i den enkelte 
sykehusadministrasjon som spesielt har denne oppgaven å ta seg av sykehusets rolle 
vis-a-vis andre institusjoner og den omliggende primærhelsetjenesten. … Mangel på 
samarbeid er gjerne størst i de større byer, hvor pasienter som er henvist til 
polikliniske undersøkelser fra leger i primærhelsetjenesten kan ha betydelige 
vanskeligheter med å få utført de rekvirerte undersøkelser. Ved at tjeneste for 
primærhelsetjenesten som regel prioriteres lav i sykehusenes aktivitet, reduseres 
primærhelsetjenestens effektivitet tilsvarende. Dette fører til at antallet innleggelser 
øker unødig, fordi en diagnostisk poliklinisk utredning støter på rent praktiske 
vanskeligheter - spesielt ved akutte tilfeller. (St.meld. nr 9 -1974-75, kap. 2.2.6.3). 

En samordning mellom beslektede, medisinske virksomheter, antas å kunne gi 
betydelige fordeler. En hensiktsmessig samarbeidsordning mellom institusjoner og den 
primære helsetjeneste bør kunne føre til et bedre behandlingstilbud og samtidig lette 
presset på akuttsykehusenes sengekapasitet. (NOU 1975:59).   

Det er hovedsakelig tre dimensjoner som har vært i fokus: effektiv pasientbehandling, 

kostnadskontroll og fremtidig tilgang på kvalifisert helsepersonell. Her kan vi trekke trådene 

tilbake til 1950. I Ot.prp. 1950:73 drøftes, som vi har sett, inngående bekymringen for de 

stigende kostnadene i sykehusene. Det pekes bl.a. på at det at arbeidervernlovens 

bestemmelser om arbeidstid ble gjort gjeldene for sykehusene fra 1. juli 1939, medførte en 

betydelig økning i antallet ansatte. Det tok lang tid å gjennomføre denne økningen, da det 

spesielt var stor mangel på kvalifiserte sykepleiersker. (Ot.prp. 1950:73). Under den andre 

verdenskrig holdt kostnadene seg relativt stabile, men økte igjen etter krigen. Dette skyldtes 

først og fremst at man fikk betydelig lønnsøkninger, en viss prisstigning og økt forbruk etter 

hver som varetilgangen økte (Ibid). Et sentralt spørsmål i proposisjonen, var følgende: 

Stillet ovenfor de stadig økende utgifter ved sykehusdriften, og herunder også økning i 
det gjennomsnittlige kostende pr. kurdag, reiser det seg selvsagt det spørsmål om en 
på noen måte kan endre sykehusdriften slik at gjennomsnittsutgiftene pr. kurdag 
nedsettes. (Ot. prp. 1950:73). 
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Fra NOU 1974:59: 

I helsevesenet er sykehussektoren den dominerende hva ressursinnsats angår. 
Ressursforbruket viser en raskt stigende tendens……. Personalbehovet er raskt økende 
samtidig som det allerede er knapphet på visse kategorier helsepersonell. Det er en 
alminnelig oppfatning at samfunnsøkonomien ikke vil makte en fortsatt like stor 
økning i ressursforbruket og at derfor er nødvendig med omfattende 
effektiviseringstiltak for bedre utnyttelse av de disponible ressurser, spesielt 
personalressursene, med sikte på å redusere stigningstakten i ressursforbruket. (NOU 
1974:59). 

Fra St.meld. nr 9, 1974-75: 

Den sterke økningen i ressursforbruket innen helsetjenesten nødvendiggjør en bedre 
koordinering av de enkelte ledd for å oppnå en bedre utnyttelse av ressursene. 
(St.meld. nr. 9 1974-75). 

Fra St.meld. nr. 47, 2008-2009:  

Norge er et av de landene i OECD som bruker flest offentlige helsekroner per person, 
men vi har ikke fått tilsvarende mye god helse igjen for det. Flere blir syke, flere blir 
gamle, flere trenger hjelp over lengre tid, flere sykdommer kan behandles med ny 
teknologi og køene til spesialisthelsetjenesten vokser. Utviklingen er rett og slett ikke 
bærekraftig. (Helse- og omsorgsminister Bjarne Håkon Hansen i forordet til St.meld. 
nr 47, 2008-2009). 

Når samhandlingsreformen har som utgangspunkt at dagens utvikling i helsevesenet ikke er 

bærekraftig, er det ikke helt nytt terreng som beskrives. Problemstillingene har vært konstant 

de siste 60 år. Bevislig har helsevesenet så langt holdt hodet over vann og gått verken konkurs 

eller brutt fullstendig sammen på grunn av mangel på kvalifisert personell. En oljesmurt 

økonomi er en av hovedårsakene til at helsevesenet fortsatt holder seg flytende. På 1950- 

tallet ante neppe andre en fremsynte geologer og foretningsmenn at vi hadde en formue 

liggende under havbunnen. Selv når de økonomiske problemstillingene ble belyst på midten 

av 1970-tallet, hadde nok verken forskere, embetsmenn eller politikere oversikt over 

inntektene som ville komme fra oljeproduksjon i de kommende tiår. I tillegg ble det utdannet 

fagpersoner i et rimelig volum. Rett nok har det stort sett hele tiden vært mangel på enkelte 

grupper, særlig sykepleiere, men den store krisen har uteblitt. 

I dag står vi overfor utfordringer av en annen karakter. Som tidligere vist, kommer vi til å ha 

mindre tilgang på arbeidskraft fremover. Denne utfordringen deler vi med mer eller mindre 

hele den vestlige verden. Befolkningen eldes og det fødes ikke nok barn for å dekke 

avgangen. I tillegg forventer mange at vi får en økonomisk nedgang etter hvert som 

oljereservene blir mindre. Vi har bufret opp i den forstand at vi har satt av mye av 

oljeinntektene til sparing gjennom det såkalte ”oljefondet” eller Statens pensjonsfond, utland. 
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I disse dager har verdien av dette fondet passert 3 000 milliarder kroner. Mange mener at dette 

ikke vil holde for å dekke de forpliktelsene det norske samfunn har påtatt seg for fremtiden. 

Det dreier seg dels om forpliktende pensjonsutbetalinger og dels om utgifter til å opprettholde 

et velferdsnivå som etter hvert har blitt svært høyt. Dersom vi tar som utgangspunkt at vi 

fortsatt har verdiskapning utover det vi får fra oljeutvinning, vil antakelig rekruttering til 

jobber innen helsevesenet være den største utfordringen.  

Dersom vi antar at det er dette som blir hovedutfordringen, altså personell og ikke primært 

økonomi, må utfordringene løses gjennom organisering. Måten vi organiserer helsetjenestene 

på vil i stor grad avgjøre ressursbehovet. Slik det ser ut i dag, vil den eneste andre reelle 

muligheten være å kutte i velferdstilbudet. Det vil både befolkningen og politikerne ha 

vanskelig for å akseptere. En endring i et så komplekst system som det norske helsevesen tar 

tid, lang tid. I en tid hvor vi er vant til at mirakler skjer umiddelbart og det umulige bare tar 

litt lenger tid, vil både politikere og befolkning ha resultater raskt. Skal vi ha noen mulighet 

for å lykkes, må vi gjøre noe i dag. 

 Spørsmålet er om dagens foreslåtte reform er rett medisin.  

4.4 Samhandlingsreformen  

Samhandlingsreformen, er nært knyttet til reformens ”far”, daværende helse – og 

omsorgsminister Bjarne Håkon Hansen.  I forordet til meldingen skriver statsråden blant 

annet: 

Norge er av de landene i OECD som bruker flest offentlige helsekroner per person, 
men vi har ikke fått tilsvarende mye god helse igjen for det. Flere blir syke, flere blir 
gamle, flere trenger hjelp over lengre tid, flere sykdommer kan behandles med ny 
teknologi og køene til spesialisthelsetjenesten vokser. Utviklingen er rett og slett ikke 
bærekraftig. Det må vi ta inn over oss. Skal vi lykkes med å endre utviklingen, må vi 
handle nå! 

Vi må bli flinkere til å styre de nye pengene som kommer inn i helsetjenesten. Min 
påstand er at mye penger brukes feil i helsetjenesten. Vi møter ikke framtida ved å 
bruke enda mer penger feil. Fremdeles skal mye og mer penger gå til 
spesialisthelsetjenesten. Sykehusene skal være en hjørnestein i helsetjenesten. Men vi 
må våge å tenke nytt. Det betyr å satse på forebygging framfor reparasjon, og sørge 
for økonomiske insentiver som setter kommunene i stand til å tilby de helsetjenestene 
som innbyggerne trenger. 

Veksten i ressurser må i større grad gå til å bygge opp tjenester i kommunene. Det 
skal lønne seg for kommunene å satse på forebygging, slik at folk i mindre grad 
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trenger spesialisthelsetjenester. Og det skal lønne seg for sykehus og kommuner å 
spille på lag. Med kloke løsninger skal pasientene få rett behandling på rett sted til 
rett tid. (Helse – og omsorgsminister Bjarne Håkon Hansen,, St. meld. nr. 47, 2008 – 
2009). 

 

Dette er en erkjennelse av at vi, som resten av verden, kan komme til å se slutten på noe som 

ikke kan beskrives som annet enn en historisk lang positiv utvikling i den økonomiske 

satsningen på helsevesenet. Det er sterke ord som brukes og styrken i ordene synliggjør hvor 

alvorlig situasjonen vurderes å være. Essensen synes å være kort og brutal: Hvis vi fortsetter å 

jobbe slik vi har gjort til nå, må vi fremover være forberedt på å måtte ta valg som kan stride 

mot våre grunnleggende verdier som samfunn og som fagpersoner. Det er valg som på 

bakgrunn av det velferdsnivået vi har vendt oss til, vil være politisk ”umulige”, men som vil 

være tvingende nødvendige.  

Dette er ikke helt ukjente problemer.  Som tidligere nevnt ble det allerede i 1950 uttalt en 

bekymring for den stigende ressursbruken i helsevesenet og fremtidige utfordringer med å 

utdanne og rekruttere tilstrekkelig med helsearbeidere. (Ot.prp. nr. 8, 1950). Mange av de 

samme problemstillingene som løftes frem i samhandlingsreformen, har tidligere vært drøftet 

i St.meld. nr. 9, 1974- 75.  

Samhandlingsreformen trekker opp linjene for en bedre og mer kostnadseffektiv helsetjeneste 

til befolkningen. Det kanskje viktigste tiltaket, er en styrking av kommunenes rolle. (St.meld. 

nr. 47, 2008 – 2009). Det legges særlig vekt på forbyggende arbeid og samhandlingsreformen 

innebærer derfor en styrking av kommunenes økonomi og en utvidelse av det kommunale 

ansvaret parallelt med en mer bevisst bruk av spesialisthelsetjenesten. (Ibid, Hagen, 2009) 

Spesialisthelsetjenesten skal rendyrkes til å drive spesialisert medisinsk behandling. Så mye 

som mulig skal foregå så nær pasienten som mulig. BEON- prinsippet introduseres.  

BEON står for ”Beste Effektive Omsorgs Nivå”. Dette innebærer at pasienten skal få best 

mulig behandling, til rett tid og på riktig nivå. Ambulante team fra spesialisthelsetjenesten 

skal bidra til dette. Det samme skal en styrking av legetjenesten i kommunen. 

(Stortingsmelding 47 2008 – 2009). Meldingen er ikke konkret hva angår antallet nye 

legestillinger i kommunene, men refererer til tall fra en arbeidsgruppe opprettet av daværende 

Helse- og sosialdepartementet i 2007, som anslo behovet for nye legeårsverk i kommunene til 

ca. 200 i perioden 2009 – 2015.  Samhandlingsreformen foreslår at det skal innføres en 

kommunal medfinansiering av spesialisthelsetjenesten på 20 prosent (ibid). Siden over 50 
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prosent av kommunene har færre enn 5 000 innbyggere, (ref figur 6), foreslås det at 

kommuner med færre enn ca 10 000 innbyggere må finne samarbeidsformer som gjør at de 

har en størrelse som gjør dem robuste nok til å håndtere nye oppgaver og den økonomiske 

usikkerheten som følger med.  

Figur 6                 
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Det er delte meninger om hensiktsmessigheten av en slik organisering og mange har ment at 

samhandlingsreformen burde vært foregått av en kommunereform. Det er også sådd tvil om 

enheter som omfatter en populasjon på 10 000 vil være stor nok. Professor Terje Hagen har 

kommet frem til at 15 000 til 20 000 er et minimum for at kommunene skal ha noen mulighet 

til å mestre de nye utfordringene. (Hagen, 2009.) 

I disse dager går debatten mer åpent enn tidligere. Både sentrale embetsmenn, akademikere og 

politikere bidrar til argumenter for og i mot større kommuner. Fra byråkratisk og akademisk 

hold, er det særlig bekymringen for kvaliteten på tjenestene som kommer til uttrykk. En stadig 

spesialisering krever høyt utdannede fagpersoner. Disse vil velge å være i et fagmiljø av en 

viss størrelse og vil ikke søke seg til småkommuner hvor de fort kan bli ”enslige svaler”. 

Dette gir oss også et demokratisk problem, om vi skal legge enkelte akademikeres argumenter 

til grunn. Innbyggere i små kommuner kan da bli ”avspist” med et mindreverdig 

tjenestetilbud. Forslag om andre samarbeidsformer enn kommunesammenslåing er ikke noe 

alternativ. De interkommunale selskapene er ikke under tilstrekkelig demokratisk kontroll og 

ansvaret kan fort bli pulverisert. Færre og større kommuner synes å være eneste løsning for 

mange. Om nødvendig må kommunesammenslåingen skje med tvang. For andre er det kun 

aktuelt med frivillighet og det fremheves at små kommuner har mange gode egenskaper og 

ikke minst scorer høyt på brukertilfredshet. 
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Samhandlingsreformen har vært og er kontroversiell. Som vi skal se senere, har mange vært 

kritiske til effekten av de tiltak som skisseres og om virkemidlene er ”rett medisin”.  Til tross 

for dette ble reformen vedtatt i april 2010.  Det hersker dog stor usikkerhet rundt hvordan 

organiseringen og finansieringen blir, særlig for kommunene.  

I disse dager har to nye lovutkast blitt sendt ut til høring. Det er utkast til ny lov om folkehelse 

og ny lov om kommunal helse- og omsorgstjeneste. Det som er verdt å merke seg, er at man 

ikke bare har sendt den på høring til de ”vanlige” høringsinstansene, som kommuner, 

fagforbund, pasientorganisasjoner osv. Denne saken anser regjeringen som så viktig at den er 

lagt ut til høring for hele det norske folk via internett 

(https://fremtidenshelsetjeneste.regjeringen.no/). Her kan alle som ønsker det, lese om de 

aktuelle tema som opptar dem og gi sine kommentarer. Høringsuttalelser fra det offentlige 

legges også ut fortløpende, slik at befolkningen kan se hva for eksempel kommuner og 

direktorater mener. Hva slags konsekvens denne formen for øyeblikkelig og direkte demokrati 

har, vil kun fremtiden vise.  
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5 Alternative organiseringsformer 

Det er et ordtak som sier at det er mange måter å flå en katt på. Ordtaket kan tolkes dit hen at 

det er flere måter å tilnærme seg en utfordring eller en oppgave på, uten at én måte å gjøre det 

på nødvendigvis er mer riktig enn en annen. 

I forordet til samhandlingsreformen, skriver daværende helse- og omsorgsminister Bjarne 

Håkon Hansen at vi er nødt til å gjøre fundamentale, organisatoriske endringer. Han skriver at 

”Vi må våge å tenke nytt” (Statsråd Bjarne Håkon Hansen i forordet til St.meld. nr. 47, 2008-

2009).  

Det er grunn til å undre seg over hvor dette motet ble av. I meldingen låser man seg til dagens 

strukturer, med en kommunal primærhelsetjeneste og en statlig spesialisthelsetjeneste. Andre 

alternativer drøftes i praksis ikke. Rett nok nevnes andre muligheter i kapittel 9, ”Etablering 

av økonomiske insentiver” (St.meld. nr. 47, 2008- 2009). Her nevnes kort alternative 

finansieringsformer, som vil gi en annen organiseringen enn dagens. En modell som nevnes er 

”pengene følger pasienten”. Tanken her er at pasienten selv kan velge behandler, statlig, 

kommunal eller privat, innenfor er nærmere angitt regelverk og slik, som i et marked ”styrer” 

tilbudssiden. 

En utfordring med denne modellen er at selv om det vil være forholdsvis lett å sette vilkår for 

å få en ytelse, vil det være vanskeligere å knytte rettigheter til omfanget av ytelsene. Dette vil 

derfor langt på vei bestemmes av den som utfører tjenestene. Dersom man får fast pris for en 

gitt diagnose, vil dette kunne føre til at pasienter ikke får tilstrekkelig behandling, mens en 

”fee for service” -finansiering kan føre til unødig utredning og behandling.  

Den andre modellen som nevnes, er kommunalt helhetsansvar, også kalt ”den finske 

modellen”. I denne modellen tildeles kommunene ”sørge-for”- ansvaret for alle helse- og 

omsorgstjenester. Kommunene vil da få tildelt midlene som i dag går til de regionale 

helseforetakene i form av en risikojustert ramme. Det påpekes at for å kunne håndtere risiko 

vil modellen innebære færre og større kommuner. Ut over dette, drøftes ikke andre modeller 

enn stat – kommune. 

Med det utgangspunkt at organisering vil være av avgjørende betydning for det fremtidige 

helsetilbudet, er det interessant å se på noen andre modeller og drøfte om de kan tilpasses 

norske forhold.  
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Her vil jeg presentere tre alternative modeller for organisering av helsetjenestene til dem vi 

har i dag. Modellene har jeg valgt fordi de appellerer til meg. Det er modeller som er i bruk 

andre steder, slik at det finnes erfaringer med dem. 

5.1 Ett–nivå modell 

Ett–nivå modellen innebærer at helsetjenesten er organisert på ett nivå. Dette kan i 

utgangspunktet være et hvilket som helst av de tre forvaltningsnivåene; stat, fylke eller 

kommune. Ved at for eksempel staten tar ansvaret for alle helsetjenestene kan vi kanalisere 

alle økonomiske midler gjennom én kanal.  

En mulighet er at vi legger alt under RHFene, som da vil få utvidet sitt ansvarsområde til også 

å omfatte primærhelsetjenesten. En annen mulighet, som også er drøftet i 

samhandlingsreformen, er å følge en finsk modell, hvor kommunene driver sykehusene og 

primærhelsetjenesten. Dette samsvarer på mange måter med forslaget til kommunal 

medfinansiering av spesialisthelsetjenesten. Hvor man legger seg, vil avhenge av hvor mye 

ansvar og myndighet og derigjennom, makt, staten er villig til å gi fra seg fra sentralt hold til 

kommunene.   

En forutsetning for at en kommunal modell skal fungere, er at vi får en eller annen form for 

kommunalt samarbeid. Da står vi igjen med de problemene det vil føre med seg. Hvis staten 

ikke gir sterke føringer for hvilke kommuner som skal samarbeide og hvordan dette 

samarbeidet skal formaliseres og organiseres, vil vi kunne oppleve et stort antall forskjellige 

modeller, som igjen vil kunne gi forskjeller i helsetilbudet og kostnadsnivået.  

Vi har også et tredje nivå, fylkesnivået. Fylkeskommunen har tidligere hatt stort ansvar for 

helsetjenester, som eier av både sykehus og sykehjem. Fylkeskommunen har fortsatt ansvaret 

for tannhelsetjenesten, og kan revitaliseres, slik at vi får 19 enheter, som hver for seg vil være 

store og robuste nok til å mestre de oppgavene som trekkes opp i samhandlingsreformen. 

Samtidig har vi politiske strukturer på plass allerede (fylkesting) og fylkene utgjør en 

geografisk enhet befolkningen kan identifisere seg med. Her støter vi på det samme problemet 

som ved en kommunal styring. Staten må gi fra seg makt.  

Som tidligere nevnt, har nettopp fylkeskommunalt eierskap til sykehusene bidratt til at 

planene som ble lagt frem i stortingsmelding nr. 9, 1974-75, ikke ble gjennomført i sin helhet. 
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For å unngå at en slik situasjon skal oppstå på nytt, er det mulig å tenke seg at staten beholder 

eierskapet til sykehusene, men gir fylkene oppdraget med å drive dem.  

Alle alternativene tar utgangspunkt i eksisterende strukturer som alle er forankret i 

befolkningen, både politisk og geografisk. En slik modell kan styres både ovenfra, ved at 

staten gjennom for eksempel RHF- strukturen styrer helsetilbudet direkte, eller nedenfra, hvor 

primærhelsetjenesten bestiller fra spesialisthelsetjenesten.  

5.2 Bestiller – utfører modell - “engelsk” modell 

Denne modellen er ikke ukjent i Norge. Mange kommuner har rendyrket den å opprette 

bestillerorganisasjoner. Tanken er å skille den som fatter et vedtak etter lov om 

kommunehelsetjenesten eller sosialtjenesteloven, altså bestilleren, fra den som skal utføre 

tjenestene.  

Fordelen med en slik ordning, er at man profesjonaliserer saksbehandlingen og kvalitetssikrer 

at vedtak fattes på rett grunnlag og at saksbehandleren ikke påvirkes av for eksempel 

ressursforhold, enten det gjelder tilgangen til institusjonsplasser eller kommunens økonomi.  

I den norske modellen har bestilleren en rent administrativ funksjon. En selvstendig enhet 

fatter vedtak, en annen enhet i samme organisasjon utfører tjenesten. Bestilleren har i de fleste 

tilfeller ingen innflytelse eller kontroll over kvaliteten på tjenesten som blir levert. Rett nok 

har en del større kommuner et tilbud om ”fritt” valg av tjenesteleverandør. Dette innebærer at 

når et vedtak er fattet, kan pasienten selv velge hvem som skal levere tjenesten, kommunen 

eller en privat aktør.  

I England har man en annen tilnærming. Der er bestiller og utfører i større eller mindre grad, 

samme organisasjon, organisert i såkalte Primary Care Trusts.  

En Primary Care Trust, PCT, er en konstruert enhet, uten historisk eller geografisk 

tilknytning. National Health Service, NHS. 

NHS kanaliserer økonomiske midler gjennom disse organisasjonene som koordinerer og 

finansierer helsetjenester til en befolkning i et gitt område. Innenfor primærhelsetjenestene 

kan de enten står for tjenestene selv eller de kan kjøpe fra private. De er også bestillere av 

spesialisthelsetjenester, som leveres av Hospital Trusts eller Hospital Foundation Trusts. 
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Forskjellen på disse to, er at sistnevnte organisasjon har langt større administrativ og 

økonomisk frihet enn førstnevnte. Et PCT har en rolle som kan sammenlignes med rollen de 

regionale helseforetakene (som bestillere) og kommunale bestillerkontorer har.  

Til sammen står PCTene for rundt 80 % av det totale NHS-budsjettet. De har sine egne 

budsjetter og gjør sine egne prioriteringer innenfor den rammen de overordnede organ 

(Strategic Health Authorities og Department of Health) setter.  

PCTet sørger for finansieringen av fastleger, de betaler for reseptbelagte medikamenter og de 

har også bestilleransvar overfor sykehus og psykiatritjenester fra egnede NHS Trusts eller 

private leverandører.  

En slik modell har i teorien to umiddelbare fordeler. På den ene siden er PCTet en uavhengig 

forvaltningsorganisasjon som fatter vedtak etter gjeldende lov og forskrift. Slik kvalitetssikres 

tjenestetildelingen. I tillegg forhandler PCTet om prisen med sine leverandører. På den måten 

kan man bruke markedsmekanismen til å holde prisene så lave som mulig. PCTet kan også, 

som en hvilken som helst annen kunde, kontrollere kvaliteten hos sine leverandører.  

I praksis fungerer ikke systemet i England på denne måten. Leverandørene, særlig 

sykehusene, har andre oppgaver i tillegg til pasientbehandlingen; oppgaver som utdanning, 

fagutvikling og forskning. Det vil være urimelig å utsette for eksempel et norsk 

universitetssykehus for konkurranse fra en privat aktør som ikke har slike tilleggsoppgaver. 

Det er også komplisert og kostnadskrevende å drive et sykehus. Det er begrenset hvor mange 

slike aktører det er plass til og kontraktene inngås for lengre perioder. I England er det således 

ikke snakk om fri konkurranse i et perfekt marked.  

En slik modell vil, i en norsk kontekst møte de samme utfordringene hva konkurranse og 

marked angår. Særlig sykehusene har behov for langsiktighet i sin planlegging, ikke minst av 

den delen av deres virksomhet som dreier seg om undervisning, fagutvikling og forskning. 

Det innebærer at bestilleren har begrensede muligheter for å utnytte markedet, da markedet vil 

være det samme som i dag, det vil si et ”lukket” marked med stor grad av statlig monopol. De 

private aktørene som får tilgang, vil enten være rene ”for-profit” organisasjoner som 

finansieres av pasientene selv, enten gjennom ren egenbetaling eller via private forsikringer, 

eller de vil være kontraktører for de statlige RHFene og HFene. 
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5.3 Integrert modell – Managed Care Organizations (MCO) / 
Health Maintanence Organizatons (HMO) 

Dette er en modell som i all hovedsak kommer fra USA. Begrepet ”manged care”, eller styrt 

og ledet omsorg, brukes for å beskrive et sett av styrings- og ledelsesteknikker, som brukes på 

en integrert måte, og som har til hensikt å redusere kostnadene for helsetjenester og øke 

kvaliteten på behandlingen. Begrepet er altså uttrykk for en ambisiøs profesjonalisering av 

ledelsen av helsetjenester. Som regel brukes ”styrt omsorg” om den ledelse som foregår innen 

en ”lukket” organisasjon, ofte en såkalt health maintanence organization, HMO, altså en 

organisasjon med en avgrenset medlemsmasse. (wikipedia.org, 11.9.2010)  

I USA har modellen opprinnelse der på 1920 og 1930 tallet. Det finnes ikke noen definisjon 

som klart og entydig skiller manged care fra andre former for helseforsikringer. En bred 

definisjon av begrepet omfatter ordninger der forsikring og tjenesteyting er fullt integrert i 

såkalte ”health maintenance organizations”, (HMOer). HMOer er ordninger der 

forsikringstakeren har et begrenset utvalg av leverandører å velge mellom, enten HMOets 

egne tjenester, tjenester levert av ”uavhengige praktiker foreninger” (IPAer) eller ordninger 

hvor forsikringstager kan velge fritt mellom ulike tilbydere, men hvor forsikringsselskapene 

gir insentiver til å velge utvalgte leverandører som de også overvåker med tanke på kvalitet, 

såkalte ”prefered provider organizations” (PPOer). (Kongstvedt, 2009) 

Tanken med HMO- organisasjonen er i korte trekk at folk kjøper en forsikring som dekker de 

forventede kostnadene ved fremtidig bruk av helsetjenester. Folk kan da enten ha forsikringen 

gjennom en HMO eller gjennom et forsikringsselskap som igjen har avtaler med et HMO eller 

andre typer organisasjoner, som prefered provider organizations, PPO. For de aller fleste 

ordnes en slik forsikring av arbeidsgiveren. På mange måter er prinsippet det samme som vi 

finner i mange europeiske land og heller ikke så ulikt vår eget. Den store forskjellen er at det 

ikke er obligatorisk med slik forsikring i USA, slik det er i de europeiske modellene, enten 

gjennom forsikringsselskaper (Tyskland, Østerrike, Nederland, Belgia, Frankrike) eller 

gjennom statsborgerskap (og skattebetaling), som i Storbritannia og Skandinavia.  

Kjennetegnet ved en managed care organization (MCO) er at det er en kompleks organisasjon 

som forventes å gjennomføre en rekke prosesser i foretningsøyemed; 
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• Markedsføring og salg 

• Rekruttering og fakturering av medlemmer 

• Håndtering av krav 

• Det å drive aktiv medlemsservice 

• Håndtering av de finansielle sidene av organisasjonens virksomhet 

• Utviking av nødvendig informasjonsteknologi 

Slik sett er en MCO å betrakte som en hvilken som helst annen bedrift. Deri ligger også 

grunntanken bak manged care. Organisasjonene skal eies og drives på samme måte som alle 

andre bedrifter. Skal eierne få utbytte, må bedriften gå med overskudd.  

Gjennom en profesjonalisert, eierbasert ledelse i et marked med sterk konkurranse skal man 

ha incentiver til å gjøre nettopp dette og gjennom nøye overvåkning av sykehus og leger skal 

man sikre at utstyr utnyttes optimalt og at pasienter ikke overbehandles siden dette øker 

kostnadene. Samtidig overvåkes kvaliteten slik at man ikke må behandle den samme 

pasienten flere ganger for samme lidelse. For å få dette til, må MCO- organisasjonene forsøke 

å holde kostnadene nede uten at det går på bekostning av kvaliteten. En må få så mye som 

mulig ut av hver pasient, men ikke initiere behandling som blir så kostbar at den som til 

syvende og sist skal betale, blir provosert og går et annet sted. 

Selv om managed care som regel knyttes til det kommersielle markedet i USA, appliseres 

prinsippene også innenfor de offentlige helseprogrammene Medicare og Medicaid. Dette 

skyldes i stor grad en stadig økende konkurranse i det kommersielle markedet, en konkurranse 

som gjør at en del MCOer finner de offentlige ordningene interessante, og da særlig 

Medicaid. (Kongstvedt, R. 2009). Medicare er et program som startet opp i 1965 og regnes 

som det viktigste helseprogrammet i USA. Medicare gir helsehjelp til eldre, til personer med 

alvorlig nyresykdom og til enkelte grupper handikappede. Tradisjonelt deles tjenestene fra 

programmet i to, del A som omfatter sykehustjenester og del B som omfatter andre typer 

helsehjelp som allmennlegetjenester og polikliniske undersøkelser. Programmet har i dag 

flere deler, som blant annet regulerer MCOers rett til å levere tjenester og en egen del som 

regulerer refusjoner for medikamenter (Medicare, part D Drug Benifit in Medicare 

Advantage, www.medicare.gov)  
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Medicaid- programmet startet opp samtidig med Medicare, i 1965. Programmet har som 

formål å sørge for basale helsetjenester til lavinntektsgrupper. I tillegg gir programmet store 

subsidier til sykehus som uten annen form for kompensasjon yter nødvendig helsehjelp til de 

rundt 50 millioner mennesker i USA som ikke har noen annen form for helseforsikring. 

(www.census.gov  , www.cms.gov/medicaid/) 

Fig.7 

 

 (Kilde: us consensus buereau 2010, Income, Poverty, and Health Insurance Coverage in the United States: 2009) 

Det ligger utenfor rammen av denne oppgaven å gå i detaljer om alle tekniske betingelser og 

forbehold som ligger i disse programmene, både for enkeltpersoner og for 

tjenesteleverandørene, for her er det mange betingelser og forbehold, men de tjener som 

eksempler på offentlige tjenester hvor former for ”manged care” er tatt i bruk.  

MCOer er en type organisasjoner som man ofte forbinder med USA og ”det frie marked”.  

I Norge, som i mange europeiske land, er helse og helsevesen ansett å være en offentlig 

oppgave og i stor grad også et offentlig ansvar. Det er spesielt synlig i Storbritannia og de 

nordiske landene, hvor det offentlige har stått for så å si hele helsetilbudet. I Norge har vi hatt 

noen unntak; tannhelsetjenester til (de fleste) personer over 18 år, forbyggende helsearbeid i 

arbeidslivet (bedriftshelsetjeneste) og rusomsorg har for en stor del vært overlatt til private 

aktører, enten kommersielle (tannhelse og bedriftshelsetjeneste) eller ideelle (rusomsorg). 
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Etter hvert har det kommet til en del private supplementer til det offentlige. Innenfor 

behandling dreier det seg særlig om rehabilitering, hvor private aktører driver virksomheten 

på kontrakt fra et HF eller RHF. I dette markedet er det for det meste ideelle, ”non-profit” 

organisasjoner som opererer. Diagnostiske laboratorieoppgaver er et eksempel på oppgaver 

som har egnet seg godt for kommersielle aktører. Både innenfor tradisjonell 

laboratorievirksomhet og innenfor bildediagnostikk finner vi i dag store, kommersielle aktører 

som Fürst og Capio. Disse bidrar til at ventetiden for denne typen undersøkelser er svært kort. 

De avlaster sykehusenes laboratoriemedisinske avdelinger med rutineundersøkelser og bidrar 

på den måten til at sykehusene kan legge vekt på den spesialiserte diagnostikken.  

I andre europeiske land har man organisert finansiering og leveranser av helsetjenester på en 

måte som kan minne om manged care. I de kontinentaleuropeiske landene nord for Alpene og 

vest for det gamle ”jernteppet”, blant annet i Nederland og Tyskland har man såkalte 

”Krankenkassen” eller ”sykekasser” som er lovpålagte, men uavhengige organisasjoner som 

står for finansiering av helsetjenester til sine medlemmer. Dette systemet kan ses på som en 

slags desentralisering av vår folketrygd2. I noen tilfeller er også sykekassene leverandører av 

helsetjenester, gjennom eierskap i forskjellige sykehus, legesentra og lignende. Dette systemet 

kalles gjerne Bismarck modellen, etter den tyske ”jernkansler” Otto von Bismarck (1815 – 

1898).  

Modellen kjennetegnes ved et organisatorisk fragmentert og sosialt differensiert trygde- og 

velferdssystem, basert på korporative ordninger og tilknytning til arbeidslivet. 

”For den konservative og autoritære Bismarck var visjonen for vel 110 år siden å 
skape et stabilt regime og en fredelig politisk utvikling gjennom inkorporeringen av 
arbeiderklassen i staten.” (Hatland m.fl. 1996). 
 

I denne modellen har velferdsordninger en grunnleggende tilknytning til deltakelse i 

arbeidslivet, med private, yrkesbaserte ordninger. Kontinental velferdspolitikk bygger på 

denne tradisjonen, men dens selektive og korporative trekk er noe utvisket nå. I noen 

henseender har de kontinentale modeller nærmet seg den britiske og de nordiske og i andre 

henseender de amerikanske (mer kommersielle). Opprinnelig representerte den kontinentale 

modell først og fremst en forsikring mot inntektsbortfall for industriarbeidere. Behovet for en 

slik vokste frem med industrialiseringen. I industrisamfunnet ble man mer sårbar for 

                                                 
2 Vårt opprinnelige forsikringssystem, som ble vedtatt i 1909 og satt i verk i 1911, var også nokså desentralisert, basert på 
såkalte distriktssykekasser. (Berg, 2006) 
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inntektstap enn i selvbergingssamfunnet.  Ordningen ble finansiert ved at både arbeidsgiverne 

og arbeidstakerne begge betalte inn til et forsikringsfond.  

 

I Storbritannia var William Beveridge (1879 – 1963) opphavsmannen til etterkrigstidens 

britiske velferdsmodell. Grunnprinsippet er universalisme - velferdsordninger skal ha 

universell karakter og knyttes til borgerskap; borgeren, ikke arbeideren er velferdsytelsenes 

mottaker. Ordningen finansieres via beskatningen ikke en premieordning. Visjonen var å 

skape et sosialt sikkerhetsnett for alle innbyggere fra vugge til grav. Den britiske 

velferdsmodellen har vært kjennetegnet ved bred universalisme, men også av et moderat 

ytelsesnivå. (Hatland m.fl, 1996).  

 

Den tyske modellen kan for så vidt benevnes som ”urmodellen” og var inspirasjon for de 

ordninger som snart kom i andre land, og for helse ble de allerede eksiterende sykekasser 

brukt som grunnenhet de fleste steder, som i Danmark og etter hvert i Sverige. I Norge var 

sykekassene så vidt få og svake at det offentlige laget egne kasser, kretssykekassene. Men 

også den norske ordningen var pregete av lignende ideer som den tysker. I Storbritannia 

startet man også med et forsikringssystem, som ble erstattet med NHS-systemet i 1948, etter 

modell av William Beveridge. 

 

Selv om Beveridge har fått æren for universalismeprinsippet i moderne velferdssystemer, var 

de skandinaviske landene tidlig ute med ordninger som stod i kontrast til de tyske, ved at de 

ikke var knyttet til arbeidsdeltakelse. Den danske alderspensjonsloven av 1891 representerte 

et første steg mot universelle ordninger ved at den tilbød ytelser til alle gamle som ikke hadde 

mottatt fattighjelp de forutgående ti år. Den norske sykeforsikringsloven av 1909 knyttet 

ytelser til lav arbeidsinntekt uten differensiering i yrkesgrupper3, og den svenske alders- og 

uførepensjonsordningen av 1913 lovfestet en universell befolkningsdekning som var fremmet 

i forarbeidene til loven så tidlig som i 1889. (Hatland m.fl, 1996).  

 

 

 

                                                 
3 Dog var i praksis den norske ordningen fra starten av en arbeidstagerordning, i praksis nesten en arbeiderordning. 
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6 Drøfting av alternativene fra en teoretisk og 
empirisk synsvinkel 

6.1 Dagens modell, med kommunal medfinansiering 

Samhandlingsreformen forutsetter at vi skal bygge videre på dagens strukturer, med staten 

som eier og driver av sykehusene gjennom RHFene og hvor kommunene har ansvaret for 

primærhelsetjenesten. Andre modeller drøftes kort i stortingsmeldingen om reformen, men det 

legges ikke opp til å endre dagens struktur. Endringene kommer, etter planen, innen 

arbeidsfordeling, prioriteringer og finansiering.  

I tråd med BEON4- prinsippet, er målet at kommunene skal ha en større rolle enn i dag. 

Sykehusene skal gjøre det de er best til: De skal gi spesialisert behandling og drive forskning, 

fagutvikling og utdanning. Kommunene skal ha et større ansvar for forebygging, utredning, 

rehabilitering og annen oppfølging. Begrunnelsen for denne endringen er at det skal gi bedre 

utnyttelse av innsatsfaktorene personell og økonomi. Å flytte pasientene ut fra sykehusene 

tidligere skal bidra positivt ved å redusere kostnadene. En spesialisert sykehusseng koster 

omtrent 4 312 688 kroner (Kilde: www.statbank.ssb.no/statistikkbanken, tabell 06922 og 

tabell ). En tilsvarende seng i en kommunal institusjon koster 838 233 kroner. (2009) 

(www.statbank.ssb.no/statistikkbanken, tabell 07800). Sagt på en annen måte, er døgnprisen 

for en sykehusseng 11 800 kroner og for en sykehjemsseng 2 297 kroner.  

I stortingsmeldingen hevdes det at ved å forskyve liggedøgn fra sykehus til sykehjem eller 

tilsvarende, er det et potensial for store innsparinger. Dette bildet er nok ikke helt korrekt. 

Dagens sykehjem vil ikke uten videre kunne ta imot de pasienter det er tenkt at kommunene 

skal ta ansvar for. Kommunene må styrkes kunnskapsmessig og personalmessig for å kunne 

gjøre det. I tillegg trengs det ny infrastruktur for å løse mange av de nye oppgavene. Alt dette 

vil koste penger og i en overgangsperiode er det rimelig å anta at kostnadene endog kan 

komme til å øke.  

Selv om døgnprisen på en del av de kommunale sengeplassene også på permanent basis vil bli 

høyere enn det de er i dag, er det sannsynlig at den fortsatt vil ligge lavere enn sykehusenes 

Mange av kommunene må foreta store investeringer for å få dette til. Mediankommunen har i 

                                                 
4 Beste Effektive Omsorgs Nivå (St.meld. 47, 2008-2009)  
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dag 4 475 innbyggere, 234 av 430 kommuner har færre enn 5 000 innbyggere, 322 kommuner 

har færre enn 10 000 innbyggere. (www.ssb.no/statistikkbanken , tabell nr 03027) Gitt 

kommunenes størrelse, er det begrenset hva mange kommuner har behov for og økonomi til. 

Samhandlingsreformen tar derfor utgangspunkt i at små kommuner må inngå forskjellige 

typer samarbeid for å løse oppgavene de er tiltenkt å løse. 

Samhandlingsreformen legger opp til en kommunal medfinansiering av 

spesialisthelsetjenesten (St.meld. nr. 47, 2008- 2009). Det skisseres tre mulige innretninger: 

En generell medfinansiering for alle diagnoser og aldre, en avgrensning knyttet til diagnose 

og en aldersbasert avgrensning (Ibid). Tanken er at en del av rammeoverføringen fra staten til 

de regionale helseforetakene skal overføres til kommunene. I utgangspunktet vurderer 

regjeringen en medfinansieringsandel på 20 prosent ved alle alternativ. Tanken bak er at:  

Økt økonomisk ansvar kan bevisstgjøre kommunene på systemnivå om kostnader ved 
helsetjenesten generelt og spesialisthelsetjenesten spesielt. En medfinansiering skal 
være et insentiv til å organisere og tilrettelegge tjenester på beste effektive 
omsorgsnivå (BEON) og kartlegge det totale omfanget av helsetjenester. Kommunene 
har selv best kjennskap til alle kommunale forhold og virkemidler også utenfor 
helsesektoren som kan påvirke atferd. Modellen vil kunne gi ønskede 
prioriteringsvridninger, ved at kommunene ser kostnader forbundet ved forebygging, 
behandling, rehabilitering og velferdstap i sammenheng. (St.meld. nr. 47, 2008- 
2009). 

En kan få inntrykk av at man her har funnet et virkelig columbi egg. Dersom kommunene gjør 

en bedre jobb med forebygging, vil behovet for spesialisthelsetjenester gå ned. Kommunene 

er selv de som er nærmest problemene og best kan vurdere hvilke tiltak som gir størst effekt.  

Tankene bak er gode. Dersom vi forebygger, vil vi enten helt unngå å måtte behandle eller 

utsette behovet for behandling.  Det finnes nokså graverende eksempler på hvilke 

konsekvenser kommunale sparetiltak kan gi. En vinter valgte Oslo kommune å strø mindre 

enn vanlig for å spare penger. Dette resulterte i flere fall, med derav påfølgende bruddskader 

og økte behandlingsutgifter. En kommunal medfinansiering sett i dette perspektivet, er ikke 

dum. Noen umiddelbar innsparing tror jeg likevel ikke vi vil få. Dersom vi tenker oss at 

kommunene skal starte opp langtidsprogrammer for å få redusert de to isolert sett største 

årsakene til helseskader, røyking og fedme, må vi tenke langsiktig og vil kanskje ikke se en 

økonomisk gevinst før om 10 til 30 år, hvis vi i det hele tatt får noen gevinst. Forebygging vil 

ikke være en direkte substitusjon for behandling, begge deler må gjøres parallelt og vil derfor 

trolig innebære en kostnadsøkning, snarere enn en kostnadsreduksjon. Gevinsten for den 
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enkelte vil nok komme betydelig raskere, men i og med at formålet med kommunal 

medfinansiering primært er økonomisk, drøftes ikke dette videre her. 

Generelt kan vi si at dersom kommunal medfinansiering skal ha effekt på forbruket, må det 

forligge en substitusjonsmulighet. Dersom det finnes substitusjonsmuligheter og det er mer 

kostnadseffektivt å gi pasientene et tilbud i kommunene enn i spesialisthelsetjenesten så lenge 

tilbudet har samme kvalitet, så bør tilbudet gis i kommunen. (Hagen, 2009) Spørsmålet blir da 

om en 20 prosent medfinansiering vil være incentiv nok for kommunene til å etablere nye 

tilbud. Dersom en behandling i spesialisthelsetjenesten koster kr. 10 000, blir den kommunale 

medfinansieringen kr. 2 000. Kommunens alternativ må da ha en kostnadsramme som ikke 

overstiger medfinansieringsansvaret. (Ibid).  

Det er nok utopi å tro at kommunene er så kostnadseffektive at de kan gjøre samme jobb til 

1/5 av kostnadene. Det sannsynlige utfallet av en slik ordning er at kommunene vil foretrekke 

dagens ordning. Dersom kommunal medfinansiering skal ha effekt, bør man i stedet heve 

ansvaret til 80 – 90 prosent av kostnadene i spesialisthelsetjenesten.  De kommunene som da 

klarer å yte tjenestene til en kostnad som er 10 – 20 prosent under ”sykehuspris” vil da finne 

det lønnsomt å etablere egne tilbud (Hagen, 2009). 

En annen utfordring ved kommunal medfinansiering, er størrelsen på norske kommuner. Per 

2008 hadde om lag 75 prosent av kommunene færre enn 10 000 innbyggere og omtrent 55 

prosent hadde færre enn 5 000 innbyggere. (Ibid)  

I samhandlingsreformen foreslår man å redusere risikoen for små kommuner ved forskjellige 

typer samarbeide. Begrepet ”samkommune” brukes om denne konstellasjonen. (St.meld. nr. 

47, 2008-2009) Det skisseres forskjellige typer interkommunalt samarbeid, men felles for alle 

er at de bør omfatte flere enn 10 000 innbyggere. Andre mener at tallet er for lavt og at man 

må opp i mellom 15 000 og 20 000. (Hagen 2009).  

 

Samkommunene blir i realiteten et nytt forvaltningsnivå. Det blir kommuneovergripende i en 

slags ny, regional organisering. Dette skal organiseres og administreres og vil uansett føre til 

økte utgifter til byråkrati. Per i dag har vi allerede tre forvaltningsnivåer og det å skulle lage 

nye konstellasjoner kan vanskelig bli annet enn et nytt, fjerde nivå. 



 

41 
 

Denne modellen har antakelig lite for seg. Den vil i beste fall innebære en marginal 

innsparing på lang sikt. På kort sikt er det mest sannsynlig at den vil føre til økte utgifter. Det 

kommunale samarbeidet må være i tråd med reguleringene gitt i lov og forskrift. Dette 

innebærer at dersom en kommune ikke er tilfreds med samarbeidet og ønsker å trekke seg ut, 

kan dette skje med ett års varsel/ oppsigelse. Slike konstellasjoner kan lett bli ustabile og mye 

av oppmerksomheten kan bli flyttet fra det som skal være kjerneoppgaven til å dreie seg om 

“indrepolitiske problemer”, altså organisasjonens indre liv. For spesialisthelsetjenesten vil 

man kunne oppleve slike samkommuner som ustabile samarbeidspartnere, med alt det det 

innebærer av usikkerhet. Dette forhindrer dog ikke at modellen tas med i forslaget til ny lov 

om kommunale helse- og omsorgstjenester. (Helse- og omsorgsdepartementet, 2010).  

Andre alternativer kan være å organisere de kommunale helsetjenestene som interkommunale 

selskap eller at kommunene organiserer tjenestene i en vertskommunemodell.  

Interkommunalt selskap innebærer at to eller flere kommuner går sammen om å drifte enkelte 

tjenester hvor kommunene ikke er store nok til å løse oppgavene på en kostnadseffektiv måte. 

Ordningen er lovregulert gjennom lov av 29. januar 1999 nr 6 om interkommunale selskap, 

IKS. (www.lovdata.no). Et IKS utgjør et selvstendig rettssubjekt som rettslig og økonomisk er 

adskilt fra deltakerkommunene. Det har sin egen formue og sine egne inntekter og svarer selv 

for sine forpliktelser. (www.ks.no). Selskapenes øverste myndighet er representantskapet, 

hvor hver av deltagerkommunene skal ha minst én representant hver. I henhold til loven har 

representantskapet særlige oppgaver. Det gjelder fastsetting av regnskap, budsjett og 

økonomiplan, valg av revisor, vedtak om salg eller pantsettelse av fast eiendom, eller andre 

større kapitalinvesteringer som er av vesentlig betydning for eierne. Under representantskapet 

er det et styre og en daglig leder som står for forvaltningen av selskapet. Denne 

selskapsformen er ofte kritisert fordi mange mener den gir politikerne for liten kontroll og at 

IKSer har en tendens til å bli svært autonome.  

Vertskommunemodellen er hjemlet i kommuneloven §§ 28a – 28 om 

vertskommunesamarbeid. (www.lovdata.no). Vertskommunemodellen gir kommuner 

mulighet til å utvikle forpliktende interkommunalt samarbeid om lovpålagte oppgaver til 

innbyggerne. Formålet er å finne løsninger som kan gi små kommuner bedre kompetanse og 

bedre tjenester til innbyggerne i en struktur der mange små kommuner skal ivareta de samme 

tjenester og funksjoner som de store kommunene. Målet med vertskommunemodellen er å 

sikre både de demokratiske aspekter og rettstryggheten ved interkommunalt samarbeid om 
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kommunale kjerneoppgaver og utøvelsen av den offentlige styringen. Modellen skal også gi 

rammer for samarbeid om fagmiljø og fagkompetanse i områder av landet der den enkelte 

kommune hver for seg har vanskeligheter med å etablere og vedlikeholde den kompetansen 

det kreves for å utføre hele spekteret av kommunale oppgaver. Vertskommunemodellen har to 

hovedvarianter; en modell uten et felles folkevalgt organ (administrativt 

vertskommunesamarbeid), eller en modell med et felles folkevalgt organ. En av 

deltagerkommunene er da vertskapskommune, de øvrige er deltagerkommuner. Det er en 

forutsetning at den enkelte kommune fortsatt skal ha det formelle ansvaret for lovpålagte 

oppgaver også der avgjørelsesmyndigheten er overført til en vertskommune. Modellen med 

administrativt vertskommunesamarbeid kritiseres for mye av det samme som 

samkomunemodellen, manglende politisk styring og dermed svekket lokaldemokrati. Den 

andre modellen kritiseres for økt byråkratisering og mer tidsbruk på administrativ og politisk 

kontroll med virksomheten.  

I lovforslaget til ny kommunal helse og omsorgslov, har man også tatt inn et forsalg som 

innebærer at kommunale sykehjem skal kunne brukes til øyeblikkelig hjelp-innleggelser, noe 

de ikke kan i dag. Lovforslaget innebærer ingen plikt for kommunene til å opprette slike 

øyeblikkelig hjelp-plasser, men kan gjennom økonomiske incentiver motiveres til å gjøre det. 

Det er særlig fire pasientgrupper man i lovforslaget nevner som aktuelle for kommunale 

øyeblikkelig hjelp-tilbud: KOLS- pasienter med forverring av tilstand, eldre pasienter med 

ubehag eller smerter i magen, pasienter med kjent angina pectoris og smerteanfall og 

kreftpasienter med forverring av smerter. Slik systemet er i dag, har ikke legene 

innleggelsesrett på sykehjemmene. De må henvise pasientene til sykehus, men terskelen for å 

få pasientene inn der er høy. Dette forslaget kan derfor ha mye for seg. Det er ikke sjelden at 

sykehusenes akuttavdelinger har pasienter liggende med diagnosen ”akutt pleie”. Dette er et 

område som kommunene skal og bør være bedre egnet til å løse. Tanken om kommunale 

akuttplasser er derfor logisk. Det må dog tas et forbehold. Forbeholdet gjelder ressurser, 

ressurser i form av økonomi, personell og kunnskap.  

For det første må kommunene tilføres midler for å bygge opp og drive slike senger. For 

mange kommuner vil det måtte innebære et samarbeid med andre på grunn av kommunenes 

størrelse.  

For det andre må kommunene få tid på seg til å rekruttere flere fagpersoner, særlig 

sykepleiere, men eventuelt også leger.  
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I tillegg må legevaktsstrukturen endres, slik at det er tilgang på de legetjenester som trenges 

for å dekke det ekstra behovet slike plasser vil innebære. Samtidig må personalet sikres 

oppgradering av kunnskap, gjennom kursing og videre- og etterutdanning, slik at det kan ta 

seg av disse pasientene på en forsvarlig måte. Dette må gjøres gjennom øremerkede tilskudd 

og statlige planer.  

Slik det ser ut i dag, og dersom vi legger samhandlingsreformen og forslag til ny lov om 

kommunale helse- og omsorgstjenester til grunn, er modellen med kommunal 

medfinansiering den mest sannsynlige modellen for fremtiden. Jeg er ikke overbevist om at 

det er den mest hensiktsmessige.  

6.2 Ett – nivå modell 

En annen mulighet er å organisere helseforetakene og kommunehelsetjenesten på et nivå, med 

en felles eier. En kan da bruke dagens strukturer, enten ved at staten overtar alt eller ved at 

oppgaven går tilbake til fylkeskommunen som tidligere har hatt store deler av dette ansvaret. I 

samhandlingsreformen gir man også et eksempel på organisering med kommunalt 

helhetsansvar. Det er en modell som er hentet fra Finland. Denne modellen innebærer at 

kommunene tildeles ”sørge – for”-ansvaret for alle helse– og omsorgstjenester. En 

forutsetning for denne modellen er færre og større kommuner (St.meld. nr. 47, 2008 – 2009).  

Fordelen med en ett- nivå- organisering er at man har samme finansielle kilde og da 

presumptivt har større interesse av å finne de løsninger som er best faglig og som gir best 

samlet ressursutnyttelse. En annen fordel vil være at de som leder enhetene, vil ha den totale 

kontrollen med alle ressursene i behandlingskjeden. Dette skal i teorien gjøre det enklere å 

planlegge hele forløpet fra innleggelse til utskrivelse eller død.  Som eksempel kan vi tenke 

oss at sykehjemmene går inn i helseforetakene som avdelinger i geriatriske divisjoner eller 

liknende. Hjemmebaserte tjenester kunne være en poliklinisk virksomhet; hjemmehjelp og 

andre mer servicepregede tjenester kunne bli en del av en serviceklinkk. Mulighetene er 

mange.  

En annen løsning kunne være den såkalte ”finske modellen” hvor kommunene har ansvaret 

for det totale tjenestetilbudet til befolkningen. Denne modellen betinger at flere kommuner 

samarbeider om blant annet å drive sykehus. Slik det ser ut i dag kan det by på store 

utfordringer. Dette skyldes at man fra sentralt hold legger opp til at det ikke skal være noen 
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sentrale føringer eller reguleringer for hvordan kommunene skal organisere seg for å løse 

disse oppgavene.  

Det er også en del åpenbare ulemper med denne modellen. For det første vil det innebære at 

ikke lenger vil være noen konkurranse mellom to nivåer. Denne er per i dag liten, men den er 

en viktig faktor i samhandlingsreformen. Det er logisk å tenke seg at ledere og ansatte i 

HFene ikke er overvettes begeistret for forslagene som ligger i samhandlingsreformen og som 

innebærer overføring av oppgaver til kommunen og en betydelig endring i finansieringen i 

form av kutt. 

En annen ulempe vil være at vi får flere ”mastodonter” i helsevesenet og at mange vil føle 

disse organisasjonene som store og fremmede, selv om de har sin forankring i 

kommunestrukturen.  

6.3 Bestiller / utfører modell – ”Engelsk” modell 

Dette er en modell som vi lett kan applisere på norske forhold. En hovedårsak til at denne 

modellen kan passe i Norge, er at man kan fri seg fra kommunestrukturen og på den måten 

unngå et politisk tema som er vanskelig, nemlig kommunestruktur og 

kommunesammenslåing. Vi sikrer også en større grad av likhet i tilgang og kvalitet på 

helsetjenestene, som er en viktig verdi for både befolkningen, politikerne, fagpersonellet og 

helsebyråkratene.  

Vi unngår også en situasjon som vi står overfor for å løse oppgavene som er skissert i 

samhandlingsreformen. Kommunene slipper på denne måten selv å utvikle lokale 

samarbeidsmodeller som vil kunne gi oss et vidt spekter av løsninger med risiko for kvalitets- 

og kostnadsforskjeller som ikke kan forklares ut i fra demografi eller geografiske forhold. En 

annen fordel, er at vi kan ta utgangspunkt i eksisterende strukturer, RHFene. Ved å utvide 

RHFenes ansvarsområde til også å omfatte primærhelsetjenesten, kan man skape store nok 

fagmiljøer til at dette blir attraktive arbeidsplasser for høyt kvalifiserte medarbeidere. Det vil 

være et spørsmål om hvor mange slike RHF vi vil trenge. I motsetning til de fleste andre land 

i Europa, har vi en svært spredt bosetting i Norge. Befolkningstettheten er 15,05 innbyggere 

per kvadratkilometer. Til sammenligning er befolkningstettheten i England 394,54 per 

kvadratkilometer. (www.wikipedia.org ).  



 

45 
 

Som alternativ til RHF-strukturen, kan vi i denne modellen også ta utgangspunkt i fylkene 

som geografisk enhet og kanskje også utnytte den administrative og politiske organiseringen 

de representerer. Vi kan også tenke oss en helt ny organisering, hvor landet deles inn i 

primærhelseregioner etter modell av spesialisthelseregionene. 

Den umiddelbare ulempen ved en bestiller/utfører modell under norske forhold, er at 

avstanden til dem som beslutter, altså fatter vedtakene, vil øke. Slike organisasjoner kan også 

lett bli ”teknokratisert” i den forstand at det er byråkrater som har styringen. Dette kan 

motvirkes ved å legge enhetene under politisk kontroll, med styrer som består av 

lokalpolitikere fra det geografiske opptaksområdet, fagpersoner, representanter fra staten og 

fra brukerne (pasientorganisasjoner). Likevel vil det bli vanskelig å komme utenom en 

sentralisering av beslutningsprosessene.  

6.4 Integrert modell – manged care 

Denne modellen betinger en helt annen organisering enn den vi har i dag. Den tar 

utgangspunkt i en stor grad av privat deltagelse i helsevesenet, både på leverandør- og 

forsikringssiden. Denne modellen bryter dramatisk med den ”skandinaviske modellen”, hvor 

finansieringen er skattebasert og ansvaret for å organisere og levere tjenester er offentlig. 

Modellen er likevel innterresant som utgangspunkt for en diskusjon om effektivitet og 

kostnadskontroll også i det norske helsevesenet.  

Vi har etter at staten overtok ansvaret for sykehusene i 2002 sett en utvikling som kan minne 

om managed care. Helseforetakene har etter hvert blitt mer profesjonelle hva ledelse og 

økonomistyring angår. Kostnadsveksten er nå større i primærhelsetjenesten enn i 

spesialisthelsetjenesten. Veksten er særlig stor i hjemmebaserte omsorgstjenester. På grunn av 

samhandlingsreformen er det rimelig å anta at denne utviklingen vil fortsette.  

I 2009 utgjorde kostnadene til spesialisthelsetjenesten 92 mrd kroner og kostnadene til 

primærhelsetjenesten utgjorde 88 mrd. (Figur 8).  
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Fig. 8 

 

(Kilde: www.hdir.no)  

Kostnadsveksten i perioden 2005 – 2009 var i løpende kroner, 35% for 

spesialisthelsetjenesten og 40% for primærhelsetjenesten. Rent økonomisk er det kun et 

spørsmål om tid før primærhelsetjenesten er større enn spesialisthelsetjenesten. I antall 

årsverk, er primærhelsetjenesten allerede større enn spesialisthelsetjenesten med 135 000 (Fig 

9) årsverk mot spesialisthelsetjenestens 97 000. (Fig. 9). 
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Fig. 9 

(Kilde: www.hdir.no)  

Fig. 10 

(Kilde: www.hdir.no)  

Helsedirektoratets publikasjon ”Nøkkeltall for helsesektoren 2010”, gir følgende analyse av 

utviklingen i spesialisthelsetjenesten i perioden 2005 – 2009: 

Korrigert for befolkningsvekst, nye oppgaver og prisvekst var realveksten i somatisk sektor i 
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perioden på én prosent. Dette må sies å være marginalt. Når vi legger til at tallene ikke 

korrigerer for kostnadsvekst som følge av økte pensjonsforpliktelser, finanskrisepakke og 

pandemihåndtering, er det tydelige tegn på profesjonalisert ledelse. Det legges vekt på en 

stram økonomistyring og på effektiv utnyttelse, både av personell og utstyr. (www.hdir.no).  

Noe særlig nærmere managed care enn dette kommer vi nok ikke i norsk sammenheng i 

overskuelig fremtid. For å ytterligere å øke fokus på kostnadskontroller, kreves det antagelig 

en eller annen form for konkurranseutsetting, enten i form av et åpent marked, som i USA 

eller et internt marked, som i England. All konkurranseutsetting vil være kontroversiell i 

Norge og kanskje ikke politisk mulig å gjennomføre på kort sikt, annet enn i liten skala og på 

strengt avgrensede områder.  

 

 



 

49 
 

7 Oppsummering / konklusjon 

Vi har behov for å gå gjennom hvordan vi i dag har organisert helsetjenestene. Vi står ved et 

viktig veiskille og de valgene som gjøres i dag, kan ha betydning for hva slags 

velferdssamfunn vi kommer til å ha når vi møter den varslede endringen i 

befolkningssammensetningen, den som i dag er kjent som ”eldrebølgen”.  

Begrepet ”eldrebølgen” er for så vidt dekkende for hva vi har i vente i den forstand at vi vil få 

en dramatisk økning i antallet, og andelen, eldre i løpet av få år. Fordi behovet for 

helsetjenester øker kraftig med alderen, og fordi tilbudsutviklingen fortsetter, betyr det at 

helsetjenesten vil trenge flere helsearbeidere, og bli dyrere, både absolutt og relativt, i årene 

som kommer. Begge utfordringene blir store.  

Beregninger av den mulige produktivitetsutviklingen i ulike sektorer frem til 2040, viser at 

produktiviteten i andre sektorer enn helse og undervisning kan bli 3,5 ganger større i 2040 enn 

i 1990. Fordi helse- og undervisningssektorene er, og vil forbli, relativt arbeidsintensive, er en 

tilsvarende økning her ikke mulig. (Erlandsen & Iversen, SNF-arbeidsnotat nr. 14/98) Vi vil 

altså ikke bare trenge flere helsearbeidere; en økende andel av arbeidsstyrken må bli 

helsearbeidere. Statistisk sentralbyrå har foretatt en framskriving av behovet for 

helsearbeidskraft, og den viser, gitt noen forutsetninger, at vi vil ha en underdekning av 

helsefagarbeidere på over 40 000 allerede i 2030. Det vil også bli en underdekning av 

sykepleiere, mens situasjonen vil forbli omtrent som i dag for de andre helsefaggruppene det 

er foretatt beregninger for (Ref. fig. 11) 

Fig. 11 
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Skal vi ha noen mulighet for å tilfredsstille befolkningens krav og forventninger til 

morgendagens helsetjeneste, må vi derfor se svært nøye på måten vi organiserer 

helsetjenestene på. Utnyttelsen av knapphetsfaktoren, helsepersonellet, blir kritisk. 

Når det gjelder kostnadsutfordringen er den selvsagt relatert til personellutfordringen: I den 

grad personellveksten lar seg realisere vil den også bety en formidabel kostnadsøkning. Gitt 

problemet med å rekruttere ungdom til sektoren, kan kostnadsøkningen bli enda større enn 

personellveksten skulle tilsi: Personellet må ha en høyere lønnsøkning enn konkurrerende 

grupper for at personellbehovet skal kunne bli tilfredsstilt.  

Kostnadsøkningen i helsesektoren er desto mer alvorlig fordi vi trolig vil få en betydelig 

kostnadsvekst innen de øvrige velferdstjenestesektorer og innen pensjonssektoren. Vi har, hva 

det siste angår, påtatt oss store forpliktelser. Selv om vi gjennom det såkalte ”oljefondet” har 

gjort store avsettinger, og selv om vi etter all sannsynlighet også vil ha en stor verdiskapning i 

fremtiden, vil pensjonsforpliktelsene kunne overstige inntektene. Men det stanser ikke der. 

Det offentlige står trolig overfor raskt økende utgifter til vedlikehold og modernisering av en 

stor og voksende bygningsmasse og et omfattende og meget komplisert og sårbart 

infrastruktursystem. Bare det å oppgradere og bygge ut jernbanenettet i tråd med politikernes 

ønsker, vil i følge Jernbaneverket koste ca. 350 milliarder kroner frem til 

2040.(http://www.jernbaneverket.no/no/Prosjekter/Nasjonal-transportplan/Satsingen-pa-

jernbane-ma-dobles/). Vi har det slik, som samfunn, travelt med å finne svar, altså 

effektiviseringssvar, på de nevnte ressursutfordringene.  

Samhandlingsreformen er det så langt siste av flere forsøk innen helsesektoren på å møte den 

store (kostnads)effektivitetsutfordringen. Forsøkene startet for alvor i 1975, med lanseringen 

av LEON-planen (St. meld. nr. 9 1974-75). For så vidt som man har arbeidet med 

effektivisering siden 1975, kan man spørre om kostnadsproblemene virkelig er så store som vi 

tror. Mange kan synes at vi har klart oss noenlunde bra frem til i dag. Det vil si, vi har 

håndtert den kostnadsstigning vi har hatt bra. Samtidig er det åpenbart at kostnadsstigningen, 

fordi den er en del av en generell velferdsstatlig, og til dels allmennstatlig, kostnadsstigning, 

er et problem som vokser og vil fortsette å vokse.  

Vi har, vil vi påstå, i dag et bedre utgangspunkt for å lykkes innen helsesektoren. En av de 

store hindringene for at reformen som ble lansert i St.meld. nr.9 1974 – 75, altså 

strukturrasjonaliseringen, ikke ble gjennomført, var eierorganiseringen. Det var 
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fylkeskommunene som eide og drev sykehusene, og i disse var det ofte fylkestingsflertall som 

blokkerte strukturendringer. Staten kunne lite gjøre for å ”tvinge” fylkeskommunene. I dag er 

det staten som eier sykehusene. Staten har altså en direkte kontroll over ressurser den ikke 

hadde kontroll over i 1975.  I tillegg har det gått 35 år og selv om ikke de aller dystreste 

spådommene har slått til, er det klart at utfordringene har blitt større og at vi ser en fremtid 

komme hvor vi ikke kan løse alle oppgavene med dagens organisering og morgendagens 

kostnadsnivå. Vi bør derfor ha bedre forutsetninger og større motivasjon for å få gjennomført 

grunnleggende helsereformer i dag enn for 35 år siden.  

Et helt annet spørsmål er om den foreslåtte medisin vil være den rette. En grunnleggende 

forutsetning som må være på plass for at samhandlingsreformen skal lykkes, er at man fra 

sentralt hold må ta kontroll over og ansvaret for gjennomføringen av reformen.  

Dette kan skje ved at staten tar kontroll med hvordan samarbeidet mellom kommunene 

utvikler seg. Dersom man velger å ha løse føringer for interkommunalt eller regionalt 

samarbeide, kan vi ende opp med et ukjent antall forskjellige organisasjonsmåter og derav 

følgende forskjeller i kvalitets- og kostnadsnivå. Staten kan styre dette ved for eksempel å 

gjennomføre kommunesammenslåinger, frivillige eller tvungne. 

Vi kan i disse dager lese at stadig flere politikere tar til orde for om nødvendig å bruke tvang 

for å slå sammen kommuner, slik at man får kommuner som er store nok til å kunne ta seg av 

de utfordringene som kommer. Som eksempel kan nevnes Håkon Haugli (Ap), som til avisen 

VG uttaler at:  

Det er et demokratiproblem at vi har så mange småkommuner hvor innbyggerne ikke 
får et fullverdig tjenestetilbud. Småkommuner utvikler i stedet et mylder av 
interkommunalt samarbeid, ofte utenfor demokratisk kontroll. (Håkon Haugli (Ap), 
medlem av Stortingets kommunal- og forvaltningskomité til VG den 10. oktober 2010).  

Det er også akademikergrupper som har fremholdt at dagens kommunestruktur er et 

demokratisk problem. Dette begrunnes med at mange småkommuner har små eller nesten 

ikke-eksisterende fagmiljøer for for eksempel jurister, økonomer og sivilingeniører. Ofte 

oppstår det her onde sirkler i småkommunene: Svake fagmiljøer forblir svake, fordi nye 

fagfolk ikke fristes til å komme.  

Sentrale embetsmenn, som utdanningsdirektør Petter Skarheim og helsedirektør Bjørn Inge 

Larsen, har også tatt til orde for kommunesammenslåinger slik at befolkningen sikres gode 

nok utdannings- og helsetilbud. Tidligere har også fagdirektør Terje Kili i Forbrukerrådet, 
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offentlig gått inn for kommunesammenslåinger. Han argumenterer med at det vil bli lettere 

for folk å forholde seg til et tjenestetilbud som er levert av én kommune enn av et 

interkommunalt selskap. (http://www.tv2nyhetene.no 13. juli 2010).  

 

Mange har også hevdet at interkommunale selskap og vertskommuneordningen ikke er særlig 

demokratisk. De interkommunale selskap har lett for å ende med å ”leve sine egne liv”, helt 

eller delvis utenfor politisk kontroll. Det er også grunn til å tro at slike selskaper verken er 

spesielt rimelige i drift eller spesielt effektive. Vertskommunemodellen blir kritisert for at den 

er tungvint å administrere og at den tenderer mot å favorisere vertskommunens prioriteringer. 

Gitt dagens politiske klima, vil kommunesammenslåinger ikke kunne skje før tidligst etter 

neste stortingsvalg, eller ved at dagens regjering går av. Særlig for Senterpartiet er 

kommunesammenslåinger en ”ikke-sak”. Partileder og statsråd Liv Signe Navarsete uttalte 

høsten 2010 bl.a. følgende til avisen Klassekampen:  

Senterpartiet sitter ikke i en regjering som vil bruke tvang for å slå sammen 
kommuner. (Statsråd Liv Signe Navarsete til Klassekampen, her referert av VG, den 
23. oktober 2010).   

Det er altså liten grunn til å tro at vi vil få en ny kommunestruktur med det første. Noen 

endringer vil kanskje komme, men de vil være basert på frivillighet. Dersom staten skal bruke 

tvang for å slå sammen kommuner, ser det ut til at dette først ville kunne bli aktuelt etter 

stortingsvalget i 2013.  Etter planen skal mye av samhandlingsreformen iverksettes før dette.  

Man kan spørre om den i tilstrekkelig grad kan gjennomføres uten en 

kommunestrukturreform. 

Når det gjelder samkommunemodellen, er det få som har særlig erfaring med den ennå. Den 

vil imidlertid lett kunne utvikle seg til et nytt forvaltningsnivå: Vi kan få et halvregionalt nivå 

mellom kommunenivået og fylkesnivået. Et eksempel på en slik samkommune er Innherred 

samkommune, (www.innherred-samkommune.no), som består av kommunene Levanger og 

Verdal. Denne samkommunen styres av et politisk styre sammensatt av representanter fra 

hvert av kommunestyrene og hvor ordførervervet og rådmannsoppgaven går på omgang 

mellom kommunene, med årlig rotering. Det er da én kommune som har 

samkommuneordføreren og den andre har samkommunerådmannen. Enn så lenge har denne 

samkommunen kun hatt ”ufarlige” oppgaver, som brannvesen, renovasjon, økonomi og 

regnskap. Hvorvidt den holder når man skal samarbeide om helse, pleie og omsorg er de 
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aktuelle kommunepolitikere selv usikre på. Det vil, uansett hvordan man snur og vender på 

det, være vanskelig å argumentere for at dette ikke er et reelt nytt forvaltningsnivå. 

Som alternativ kan staten dele norgeskartet opp i nye primærhelseregioner og på den måten 

bestemme hvilke kommuner som skal samarbeide og hvordan de skal gjøre det. Det har fra 

flere hold vært påpekt at løsningen med interkommunale selskap ikke er god nok, da den gir 

tvetydige ansvarsforhold og ansvarsforhold som ligger utenfor politisk kontroll. En kan 

selvsagt velge andre organisasjonsformer, hvor flere kommuner samarbeider og hvor 

samarbeidet er underlagt et styre med sterk politisk representasjon. Dette vil ivareta behovet 

for demokratisk kontroll, men kan også bli tungdrevet og byråkratisk.   

En alternativ løsning kan være å legge primærhelsetjenesten inn under staten på lik linje med 

spesialisthelsetjenesten.  En kan da ta utgangspunkt i dagenes RHF-struktur og utvide 

ansvarsområdet til også å omfatte primærhelsetjenesten. En trenger da ikke å være låst til 

dagens geografiske strukturer, men trenger heller ikke å ”finne opp hjulet på nytt”. Man må 

kanskje se litt på dagens struktur når det gjelder geografi, i og med at ansvarsområdet vil bli 

kraftig utvidet. Det kan være at kontrollspennet i dagens RHF-struktur blir for stort og at den 

øverste ledelsen kan bli for fjern. Det kan slik hende at fylkeskommunene kan være et godt 

utgangspunkt.  

Fylkene representerer en kjent geografisk og organisatorisk enhet som befolkningen kan 

identifisere seg med. Alle fylkene har, hvis vi ser bort fra de mest spesialiserte tjenester, stort 

nok befolkningsgrunnlag til at de kan være helsekommuner og med en fylkesløsning får vi 

avgrenset antallet enheter til 19. Dermed kan man kanskje også sørge for at det blir større 

grad av likhet hva angår tilgangen til helsetjenester enn hva tilfellet vil være om landets 430 

kommuner skal finne sin egen måte å drive helsetjeneste på.  

For å forhindre at de store byene skal forfordeles hva gjelder oppgaver som er sentralisert på 

nasjonalt nivå, kan vi tenke oss en 20. enhet, et nasjonalt RHF, altså et NHF, som har ansvaret 

for det som tidligere var regionsykehus og nasjonale spesialsykehus. Her kan vi legge inn for 

eksempel Oslo Universitetssykehus, Haukeland sykehus (Helse Bergen), St. Olavs hospital og 

Universitetssykehuset i Nord Norge. 

Dette blir også å snu stortingsmeldingens forslag om kommunal medfinansiering opp/ned. På 

denne måten er det spesialisthelsetjenesten som skal finansiere primærhelsetjenesten. Dette 

åpner for nye og interessante løsninger, hvor en styrking av primærhelsetjenesten, både 
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ressursmessig og faglig, vil være i spesialisthelsetjenestens interesse. Hvis man samtidig 

styrker kommunenes rolle i styringen av helseforetakene, vil også behovet for lokal politisk 

styring bli ivaretatt. Dette er en annen måte å tenke på enn den som kommer frem i 

stortingsmeldingen og forslaget til ny lov om kommunal helse- og omsorgstjeneste. I begge 

dokumenter betones det at kommunen må samarbeide med helseforetakene. En slik plikt til 

samarbeid legges av en eller annen grunn ikke på helseforetakene.    

Det å forskyve 20 prosent av spesialisthelsetjenestens rammer til kommunene og gi 

kommunene et medansvar for å finansiere spesialisthelsetjenesten, vil sannsynligvis gi liten 

effekt. Jeg har tidligere vist til professor Terje P. Hagen, (Hagen, T.P. 2009) som mener at en 

80 prosents medfinansiering muligens vil gi en effekt, betinget av at det forligger en reell 

substitusjonsmulighet. En organisering som gjør at spesialisthelsetjenesten er direkte tjent 

med at man løser oppgavene på beste effektive omsorgsnivå, vil føre til at alle må tenke nytt. 

Det vil gi helseforetakene sterke incitamenter til å bidra mer til at pasientene i størst mulig 

grad kan behandles i primærhelsetjenesten.  

Personlig heller jeg mot en modell som er en kombinasjon av ett-nivå modellen og ”bestiller-

utfører modellen”. Jeg mener at vi kan ta utgangspunkt i organiseringen av PCTer i det 

engelske NHS. I Norge kan vi ta utgangspunkt i RHFene og videreutvikle dem til å bli 

bestillerorganisasjoner. Etter engelsk modell kan vi til en viss grad la det være opp til RHFene 

hva de selv skal stå for av tjenesteleveransene og om hva andre kan gjøre, altså hvilke 

tjenester de kan velge å kjøpe. Dette vil også bidra til at de private aktørene kan inkluderes 

som tjenesteytere på en helt annen måte enn i dag. De private, enten de er ideelle non-profit 

foretak som MS-senteret (http://www.mssenteret.no/) eller Martina Hansens Hospital 

(http://www.martinahansen.no/) eller for-profit foretak som Aleris (http://www.aleris.no) eller 

Volvat Medisinske Senter (http://www.volvat.no), har, eller kan ha, en rolle som leverandør 

til det offentlige helsevesenet. De ideelle non-profit foretakene er nok mest ”spiselige” i 

dagens politiske klima. Mange av dem har avtaler med de regionale helseforetakene i dag og 

er et godt supplement til det offentlige tilbudet. Når det gjelder de kommersielle aktørene, er 

situasjonen annerledes. Noen har avtaler med det offentlige gjennom RHFene, andre er i dag 

kun forbeholdt private kunder som enten egenfinansierer eller forsikringsfinansierer sin 

behandling. Dersom vi skal la politiske verdier ligge og kun se på utfordringene fra et 

formålsrasjonelt ståsted, er det også behov for og plass til rent kommersielle aktører som 

leverandører til det offentlige helsevesen.  
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Til forskjell fra i dag, kan også ansvaret for primærhelsetjenesten legges til RHFene slik at 

alle tjenester er organisert på samme nivå.  

Parallelt med arbeidet med samhandlingsreformen, har regjeringen forøkt å gjøre endringer i 

helseforetaksstrukturen. Forsøk på nedleggelse av enkelte lokalsykehus og flytting / 

sentralisering av oppgaver har ført til protester i lokalbefolkningen – så sterke protester at 

politikerne har vært nødt til å legge planene på is. Det er likevel grunn til å tro at det kommer 

endringer i HF-strukturen i tiden fremover. Det har blant annet blitt stilt spørsmål om 

RHFenes rolle. Det er lite hensiktsmessig å tenke på en kommunal medfinansiering av 

spesialisthelsetjenesten så lenge strukturen på spesialisthelsetjenesten ikke er klar. For å 

komme videre trengs en klargjøring av hvilke oppgaver som skal ivaretas av lokalsykehusene 

og hvilke som skal ivaretas av kommunene.  

Vi kan bruke fylkene som geografiske enheter for å organisere helsetjenestene. Til forskjell 

fra tiden før sykehusreformen i 2001, skal eierskapet og finansieringen være statlig. Det betyr 

at fylket kun skal være utgangspunkt for den geografiske inndelingen for RHFene.  RHFene 

kan da inneha rollen som bestiller, betaler og kvalitetskontrollør. Som en del av sitt oppdrag 

kan RHFene gis ansvaret for å sikre at befolkningen får lik tilgang på helsetjenester, 

uavhengig av bosted, alder, kjønn, økonomi, etnisk opprinnelse og lignende. Vi må også ha en 

reell politisk representasjon i styrene til RHFene, slik at de opprettholder sin autoritet og 

troverdighet i befolkningen. Av samme grunn bør det geografiske spennet være annerledes 

enn i dag. Vi har i dag fire RHFer og det største av dem, Helse Sør-Øst RHF, favner alene 

mer enn halvparten av landets befolkning (2,7 millioner innbyggere eller 56% av 

befolkningen (http://www.helse-

sorost.no/omoss/rapporter/Documents/%C3%85rsrapport/%C3%85rsrapport_2009_Helse_S

%C3%B8r-%C3%98st_%20RHF.pdf )). Det er nokså opplagt at kontrollspennet i 

organisasjonen er stort og at dersom RHFene tillegges flere oppgaver enn i dag, vil det være 

behov for en annen geografisk inndeling enn i dag. I den sammenheng kommer jeg tilbake til 

fylkene som geografisk enhet.  

Fylkene (fylkeskommunene) har de siste 30 år fått redusert sin betydning ved at de har blitt 

fratatt sentrale oppgaver. Særlig innenfor helsetjenestene har fylkenes oppgaver, og 

derigjennom fylkenes makt og innflytelse, blitt vesentlig redusert. Likevel utgjør fylkene en 

kjent geografisk struktur. Det er demokratiske strukturer på plass i dem, ved at det er egne, 

valgte politiske organer, fylkesting, med tilhørende forvaltningsorganer. Enn videre har man 
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på fylkesnivå et eget kontrollverk i form av det statlige Fylkesmannsembetet. At staten selv 

velger fylkene som utgangspunkt for å vise sin tilstedeværelse, styrker i mine øyne fylkenes 

legitimitet som politisk og administrativ enhet. Fylkesstrukturen trer derfor frem som en 

uutnyttet mulighet. Den er, ufortjent, blitt offer for et dårlig rykte. 

Som tidligere nevnt har regjeringen nylig hatt to nye lovforslag ute til høring. Det er forslag 

til ny lov om folkehelse og forslag til ny lov om kommunale helse- og omsorgstjenester. Den 

siste skal erstatte dagens lov om kommunehelsetjeneste og sosialtjenesteloven. Det er særlig 

forslaget til ny lov om kommunale helse- og omsorgstjenester som har ført til debatt og ikke 

rent lite harme. Mye av innholdet i lovforslaget møtes kritisk av kommunene. En setning som 

går igjen i lovforslaget når endrede eller nye oppgaver for kommunen omtales, er denne: 

”Forslaget vil slik sett ikke medføre administrative eller økonomiske konsekvenser”. På 

Helsedirektoratets samhandlingskonferanse i desember 2010, fremholdt KS sin representant at 

det eneste som ikke vil føre til administrative eller økonomiske konsekvenser, er at 

kommunene fortsetter å gjøre nøyaktig det samme som de gjør i dag. ( Per Kristian Vareide, 

KS, på samhandlingskonferansen i Oslo, 30.11.2010).  

Det er mange måter å flå en katt på. Hvordan man gjør det, avhenger nok i stor grad av 

hvilken kunnskap og erfaring man har. Når man har tilegnet seg kunnskap og erfaring om en 

måte å arbeide på, så er det vanskelig å legge om. Hvis man får i oppdrag å flå andre og 

kanskje større katter, er det naturlig at man tar utgangspunkt i den kunnskap og de erfaringer 

man har og tilpasser det nye oppdraget etter det. Det mest fornuftige ville nok vært å se på 

dette på en annen måte. Når man har fått et nytt oppdrag burde man heller se om den 

kunnskapen og erfaringen man har er tilstrekkelig. Kan hende det er andre som har gjort dette 

før og som har tilegnet seg ny kunnskap og nye ferdigheter som er mer tilpasset det nye 

oppdraget? 

Utgangspunktet for samhandlingsreformen er at nye oppgaver skal løses innen de strukturene 

man har nå. Det tas ikke hensyn til at fremtidens utfordringer kan løses bedre ved en annen 

organisering. Å bygge på de gamle strukturene tror jeg er lite formålstjenelig, men det viser at 

noen kanskje har tatt det engelske ordtaket om at ”curiosity killed the cat” litt for bokstavelig. 

Skal vi få til de endringene som er nødvendige for en bærekraftig helse- og omsorgssektor i 

fremtiden, må vi gjøre som statsråd Bjarne Håkon Hansen skriver i innledningen til 

stortingsmelding nr. 47, 2008-2009: Vi må være modige og tenke nytt. Vi må våge å prøve ut 
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nye måter å organisere og finansiere helsetjenestene på. For å finne de mest optimale 

løsningene må vi våge å tenke helt fritt fra dagens organisering. Vi må tørre å prøve ut 

forskjellige modeller i mindre skala over tid og være forberedt på å ikke lykkes med alt, alltid. 

Det er tross alt det som driver verden fremover: nye tanker og nye ideer. 
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