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ER VI PÅ  VEI T IL DEN  
SEN GELØSE, H JERTE-
LØSE OG KLA SSEDELTE 
H ELSETJEN ESTEN ? 
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❛ Nor e har forutsetninger for 

å ha en helsetjeneste i verdensklasse. 

Den bør nyte tillit i alle samfunnslag, 

organiseres av det offentlige og gi 

mest mulig igjen for det fellesskapet 

investerer. Alle er enig om disse over

ordnede målene.  Uenigheten gjelder 

virkemidlene. Statsråden fore skriver 

stø kurs. Vi mener at nåværende 

kurs fører oss stadig lenger vekk fra 

 målene. Vi ser klare tegn på forfall i 

helsetjenesten. En radikal kursendring 

er nødvendig. Ta faget tilbake!

Tidsskrift for den norske legeforening,  

nr. 6, 19. mars 2013.

Dette oppropet skrev de som startet  
Helsetjenesteakjonen, som en reaksjon mot 
en utvikling som mange så i det  
norske helsevesenet over mange år og  
som var meget foruroligende. 
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Etter at Norge ble superrikt 
gjennom oljeformuen,  
begynte det også å melde  
seg en gjerrighet

For dyrt?
Norge har historisk set t hatt et meget godt 
offentlig helsevesen, og samfunnskontrak
ten har vært at alle innbyggere skal få god 
medisinsk behandling så å si gratis gjennom 
sin skatteseddel. Etter at N orge ble super
rikt gjennom oljeformuen, begynte det også å 
melde seg en gjerrighet, en bekymring om at 
helsevesenet var for dyrt og at vi måtte spare. 
Interessant nok, var og er Norges totale helse
utgifter moderate i forhold til brutto nasjonal
produkt, der både Danmark og Sverige går 
forbi oss (Figur 1). 

Med dette som bakteppe ble helsefore
taksmodellen (det var første gang et offentlig 
helset jenestesystem ble kalt foretak) innført i 
2001 med et mantra at vi måtte få ned kost
nadene, og gjøre systemet mer effektivt og 
strømlinjeformet. Forbildene var industrielle 
samlebåndsmodeller (Toyota modellen) og 
N ew Public M anagement – å styre en offentlig 
tjeneste som en privat bedrift med målstyring, 
kontroll og rapportering der økonomien var et 
hovedtema. Det ble innført en nansiering ba

sert på Diagnosis related Group (DRG)1 som 
består i at hver diagnose og inngrep utløser 
en pris, uansett hva de reellt koster, og syke
husene får nansiering et ter hvor mange slike 
inngrep eller diagnoser de kan registrere, så
kalt innsatsstyrt nansiering (ISF). Dette var 
systemer utviklet og innført i USA i 1983 for å 
styre pengebruken. USA har som kjent et me
get privatisert helsetilbud, og siden den gang 
hatt det dyreste helsevesenet i verden, noe som 
betyr at dette sannsynligvis ikke virker et ter 
sin hensikt. Det skremte imidlertid ikke nor
ske helsebyråkrater fra å innføre dette.

Det har heller ikke virket et ter sin hensikt 
i Norge. Utgiftene per innbygger er på tredje
plass etter USA og Sveits, og disse er fordoblet 
siden helseforetakene ble innført (Figur 2). 
Om hovedpoenget var å få styr på økonomi

Figur 1. Totale helse-
utgifter i prosent 
av brutto nasjonal-
produkt .  
Graf baser t på 
opp dater te tall fra 
OECD.
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en, er reformen altså en asko. Våre naboland 
gjør det klart bedre, spesielt Island, som også 
er det landet som i praksis ikke har noe privat 
helsevesen. 

Effektene av foretaks
reformen fra 2001
Fra starten av reformen ble det hyrt inn kon
sulenter for milliarder kroner som målte 
helse personellets tidsbruk og laget opplegg for 
hvordan disse «bedriftene» som heter helse
foretak best kunne styres. Helsepersonell ble 
pålagt å løpe fortere og arbeide «smartere» 
for å «produsere» mer. Det ble utviklet et 
stort byråkrati som resulterte i at legen eller 
sykepleieren måt te gjennom mange lag med 
sjefer og mellomledere før de kunne nå fram 
til toppsjefen ved foretaket. En stadig større 
del av legenes og sykepleiernes tid gikk med til 
annet enn å yte helsehjelp. Denne utviklingen 
er meget godt beskrevet i H åvard Bustnes’ do
kumentar Helsefabrikken fra 20113 

H arde kutt førte også til kon ikter, eks
empelvis der høyt ansette og kompetente leger 
som varslet om at nedskjæringer kunne føre til 
uforsvarlig situasjoner, ble kneblet og truet av 

sine administrative ledere, og der en utstrakt 
fryktkultur siden er blitt avdekket som følge 
av dette4 Som en indikasjon på at utviklingen 
går feil vei viste en undersøkelse fra 2015 at 
av 756 rapporterte uventede dødsfall i syke
hus i løpet av to år, kunne halvparten vært 
unngått5. 

Uforsvarlig lave sengetall
I 1973 (før oljealderen) hadde landets soma
tiske sykehus 23.315 senger. Dette tallet var 
sunket til 14.454 i 1998, en reduksjon på 38 
prosent6  som hadde sin bakgrunn i økende 
poliklinisk virksomhet. I 2015 var det kun 
10.700 senger igjen, en reduksjon på 55 pro
sent7. I perioden 1989–2015 ble det brukt 
1.011.000 færre liggedøgn, noe som tilsvarer 
nedleggelse av 2769 heldøgns senger (Figur 3). 
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Figur 3. Graf laget på 
basis av de nyeste tall fra 
Norsk pasientregister/
pasientstatistikk,  
Statistisk sentralbyrå.

I 1973 hadde landets somatiske 
sykehus 23.315 senger.  I 2015 
var det kun 10.700 senger igjen, 
en reduksjon på 55 prosent.
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For å set te det i perspektiv, har Rikshospita
let 585 senger, det vil si at vi har nedlagt fem 
sykehus av denne størrelsen i løpet av 25 år, 
samtidig som folketallet har steget med nesten 
én million mennesker (980.000). Samtidig er 
den gjennomsnittlige liggetiden gått ned fra 
7,5 til 4,4 døgn (Figur 3). 

Re innleggelser kort tid etter at pasienten 
er skrevet ut , er økende fordi pasientene ikke 
er ferdigbehandlet. Beleggsprosenten, altså 
hvor mange senger som til enhver tid er belagt 
er mellom 90 og 100 prosent de este steder i 
Norge. En beleggsprosent over 85 er påvist å 
være uforsvarlig sykehusdrift, og over 92 pro
sent øker dødeligheten signi kant. I EU er det 
konsensus om at denne grensen ikke bør over
skrides, noe som også er nedfelt i den N orske 
Legeforenings policynotat fra 20158. En un
dersøkelse av alle lårhalsbrudd i Sverige viste 
at kortere liggetid for denne pasientgruppa ga 
høyere dødelighet9. 

Vi ser altså et bilde av et helsevesen, en 
spesialisthelset jeneste der det skjæres ned på 
sengeplasser til det uforsvarlige, der helse
personell arbeider meget hardt og samtidig 
straffes for det om de tør å si noe om det i det 
offentlige rom. Samtidig blir det dyrere og dy
rere. Hvordan kan det henge sammen? Hvor 
har pengene blit t brukt? 

Myten om at små sykehus  
er dårligere
Synergieffekter ved sammenslåing av enheter, 
og sentralisering, var et annet mantra som 
gjorde seg gjeldende etter reformen. Sammen
slåingen av sykehusene i Oslo til O US var et 
slikt forsøk. Det ble ingen økonomisk suk
sess, og det ble brukt over tre milliarder på 
konsulenter i en prosess som riksrevisjonen 
har karakterisert som en skandale10. I tillegg 
ble det opprivende kon ikter da kompetanse 
ble delt opp og tvangs yttet; i noen tilfeller 
endte det fatalt11,12. Dette kunne vært unngått 
bare ved å se på Storbritannia, som gjennom 
en årrekke har slått sammen sykehus – mange 

i utgangspunktet mindre enn et typisk norsk 
lokalsykehus. Resultatet har vært svekket 
kvalitet og økte kostnader13. 

Det er klart at visse medisinske tilstander 
som er sjeldne eller krever en sjelden spesial
kompetanse, skal tas hand om på enkelte 
store sentra. Slik har det alltid vært. De som 
har drevet fram den medisinske utviklingen – 
 legene – har faktisk visst dette. Men den ri
vende utviklingen har også nådd de mindre 
sykehusene, der M R, nukleærmedisin, perso
nalisert kreftbehandling, kikkhullskirurgi og 
slankeoperasjoner, for å nevne noe, i dag ut
føres med høy kompetanse og utmerkede re
sultater, der det er blit t målt.  Som et eksempel 
kan vi ta Sykehuset i Levanger. De dokumen
terte bedre overlevelse enn landsgjennomsnit
tet ved operasjon for tykktarmskreft14. 

Som et eksempel fra vårt naboland Dan
mark, viste en undersøkelse av alle lårhals
brudd gjennom 21 måneder at mindre syke
hus hadde den laveste dødelighet15. Vi vet at 
kvaliteten ved kirurgiske inngrep ikke pri
mært er knyttet t il antall operasjoner ved det 
aktuelle sykehuset, men til hvor mye trening 
den enkelte kirurg får. Dette trekker i små
sykehusenes favør, fordi hver kirurg på disse 
sykehusene opererer mer enn kirurgene på 
større sykehus. Små sykehus har gjennomgå
ende bedre rutiner for å lære av egne feil og 
uheldige hendelser enn store sykehus16. Små 
sykehus har lavere kostnader per behandlet 
pasient selv om vi justerer for tilstandenes 
kompleksitet (Samdata). M ange små sykehus 
har mye planlagt kirurgi. Kirurgene får der
for mye praksis som også kommer til nytte i 
akutte situasjoner.

Sykehus uten akut tkirurgisk beredskap er 
ikke fullverdige sykehus, da det ofte står om 
minut ter for å redde menneskeliv, og der am

Re-innleggelser kort tid etter 
at pasienten er skrevet ut, er 
økende fordi pasientene ikke er 
ferdigbehandlet.
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bulanser og ytransport aldri kan kompen
sere den tapte tiden. Et sykehus uten allsidig 
kirurgi vil også bli et mindreverdig sykehus 
fordi det vil få problemer med å rekruttere 
leger. Når de mister kompetanse på ere ki
rurgiske felt som for eksempel gynekologi og 
mage tarm, vil store grupper pasienter med 
for eksempel kreft bli skadelidende. Små syke
hus har store fordeler, medisinsk og mennes
kelig, og som ikke kan måles i penger. Pasien
tene er klart mer tilfreds med små sykehus17. 
En sterk faktor som ikke er målbar er nærhet; 
det at man kjenner pasientene og de kjenner 
sitt sykehus og sine leger.

På tross av disse faktaene ønsket H else
direktoratet å kreve at velfungerende sykehus 
med opptaksområde under 60.000 mennes
ker skulle legge ned sin akuttkirurgi, noe som 
igjen ville bety en storstilt ytterligere rasering 
og yt terligere mer kritisk situasjon med senge
plasser. 

Det private helsevesenets 
inntog og det klassedelte  
helsevesen
Alt snakk om viktigheten av sentralisering, 
folketall og kvalitet ble plutselig glemt over 
natta. Rjukan Sykehus ble nedlagt på grunn 
av for lite befolkningsgrunnlag, men oppsto 
som privatsykehuset Ibsen Sykehuset Rjukan, 
med 14 spesialiteter inkludert nevrokirurgi, 
onkologi og plastisk kirurgi og 24 timers 
service, altså et miniuniversitetssykehus på 
bygda. Ingen krav til antall pasienter i året. 
Det ble tydeliggjort at sentraliseringskravene 
ikke var faglig, men rent politisk begrunnet. 
Vi må kunne stille spørsmål om at det ikke 
lenger stod «pasientens helsevesen» på H øies 
hatt, men «pengenes helsevesen»18.

Privat helsevesen i mange land er blit t stud
ert, og det er ikke vist at disse helsetjenestene 
er billigere eller bedre. Det gir kvalitet for den 
som kan betale, men behandlingen blir ikke 
basert på alvorlighetsgrad eller geogra ske 
behov. Helprivat helsevesen gir generelt så 

dyre tjenester at mange som ikke har den rette 
forsikringen enten vil ruinere seg økonomisk 
eller la være å få behandling, et «helsesjokk» 
som det beskrives i litteraturen. Med unntak 
av M idt  og Nord Europa er dette er virkelig
heten i store deler av verden.

H istorien om at konkurranse mellom stat
lige og private helseinstitusjoner gir bedre 
helset jenester, og de positive effektene av pro

ttdrevet helsetjeneste, er myter. I tillegg er ri
sikoen for at skattebetalernes penger vil havne 
i et skatteparadis meget høy.19.

Denne virkeligheten var noe vi helst for
bandt med USA. M en vi er raskt på vei mot 
en amerikansk modell der en halv million 
nordmenn allerede har funnet det nødvendig 
å tegne privat helseforsikring. Dette er ikke 
tilfeldig når vi ser hvordan myndighetene pri
oriterer. Norge har den høyeste kreftforekom
sten i Europa, og det dør ere av kreft i N orge 
enn av hjerte  og karsykdommer. Det dør en 
lungekreftpasient hver fjerde time i Norge 
i dag. Vi har imidlertid de laveste utgifter 
til kreftbehandling i forhold til helseutgifter 
totalt, kun 3,4 prosent20. Nå har det skjedd 
en revolusjon i kreftbehandlingen som virker 
med minimale bivirkninger, såkalt immunte
rapi. Dette er tatt i bruk av hele den vestlige 
verden, men i Norge har det offentlige vært 
det mest restriktive21. 

Helsemyndighetene opprettet Beslutnings
forum i 2013, bestående av de re direktørene 
i våre re helseregioner. Disse godt betalte 
helsebyråkratene kk i oppdrag å avgjøre 
om nye medikament og medisinsk metode 
innenfor alle sykdommer, skulle gis gjennom 
det offentlige eller avslås. Uten å inneha den 
nødvendige medisinske spisskompetansen av
gjør de tusenvis av pasienters skjebner. Sam
tidig sitter de i dobbeltroller fordi de leder 

Et av verdens rikeste land har 
gått fra å være i front til å bli 
et av de siste til å ta i bruk nye 
effektive medisiner. 
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helsefore takene med store innsparingskrav, 
der økonomi går foran det meste, og er etter 
vanlige kriterier inhabile. Vi er kommet til et 
veiskille der de rike kan få bedre behandling 
enn andre og der en privat helseforsikring kan 
bety forskjellen på liv og død. Et av verdens 
rikeste land har gåt t fra å være i front til å 
bli et av de siste til å ta i bruk nye effektive 
medisiner. 

Medisinere sverger fortsatt t il den hippo
kratiske ed, 2500 år et ter H ippokrates’ død: 
«Noen ganger helbrede, ofte lindre, alltid 
trøste». Slik prioritering foregår i dag, er vi 
inne i en ny periode, der etikk ikke lenger 
et det viktigste, der vi har begynt å sette en 
prislapp på et menneskeliv. Kan vi i vårt sam
funn la noen ikke få livsviktig behandling på 
grunn av økonomi? H ar vi råd til å la være? 
Er det riktig å bruke pasientene som gisler i en 
pruteprosess med den medisinske industrien? 
Medikamentene vi her snakker om er fullt 
lovlig å bruke, utenfor sykehus, for dem som 
kan betale. Dette er i praksis etablering av en 
klassedelte kreftomsorg.

Konklusjoner
Prioritering er å ta viktige valg som kan gagne 
mange. Den viktigste feilprioriteringen i det 
norske helsevesenet var innføringen av helse
foretaksreformen da den på tross av en drøy 
fordobling i pengebruk per innbygger siden 
2001, greide å halvere antallet sykehussenger, 
innføre et enormt byråkrati og nekter å betale 
for livsviktig medisinsk behandling til sine 
innbyggere.

Det ns modeller som er bedre, som er ut
prøvd, som i Skottland og Island og som vi må 
bøye hodet ydmykt for og lære av. 
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Den viktigste feilpriorite-
ringen i det norske helse-
vesenet var innføringen av 
helseforetaks reformen.
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