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1. Formålet med denne samlingen av 
debattinnlegg 
Etter at jeg sluttet ved Rikshospitalet og ble pensjonist i mai 2009, har jeg skrevet 55 kronikker og 
debattinnlegg i flere av landets største aviser og fagblader. De tema jeg har skrevet om er om 
hvordan utviklingen har vært i norsk helsevesen etter helsereformen i 2002. Her omtales mange av de 
områdene som er viktig for helsevesenet samt organisering og drift av dagens sykehus. 

Årsaken til at jeg begynte å skrive kronikker var de store utfordringene som etableringen av Oslo 
Universitetssykehus (OUS) og fusjonen av de fire gamle sykehusene medfører. Et hovedpoeng har 
vært den mangelfulle ledelse og styring som Helse Sør-Øst (HSØ) utøvet. 

Dette er en av landets største fusjoner og en av de viktigste omlegginger av norsk helsevesen. Likevel 
var det få eller ingen kritiske omtaler av saken i mediene. Selv ansatte ved sykehusene uttalte seg ikke 
offentlig fordi de var redde for HSØs reaksjoner.  

Dessverre har jeg fått rett i mange av de forholdene jeg har tatt opp, og utviklingen har i flere tilfeller 
ført til kriselignende tilstander, spesielt for driften ved OUS. Mitt engasjement i disse sakene var vel 
hovedgrunnene til at jeg ble innkalt til høringen i Stortingets kontroll- og konstitusjonskomite om 
«Omstillingen av Oslo universitetssykehus» 

Mine ytringer har ofte blitt til som et resultat av konkrete saker, hendelser eller vedtak. Denne 
samlingen av debattinnlegg bærer naturligvis preg av dette. Samtidig er det nødvendig at hvert 
enkelt innlegg kan forstås av leserne, slik at det er en del gjentakelser. 

Jeg har prøvd å sette innleggene i en rekkefølge som gjør at leseren kan se sammenhenger og som 
belyse neste tema på en fornuftig måte. Men dette er enkeltinnlegg som ikke har vært ment å skulle 
leses i sammenheng.  

Dessuten har de innleggene jeg har skrevet gjennomgått en redaksjonell vurdering og tilpassing. De 
forskjellige aviser har en ulik måte å redigere debattinnlegg og kronikker, og jeg har prøvd å gjengi 
medienes oppsett. 

Jeg vil be om en viss forståelse hvis leseren finner enkelte mangler ved denne publikasjonen fordi jeg 
selv har bekostet, stått for alt arbeidet med å lage boken og få den utgitt. Dessuten ønsker jeg at den 
skal være lett tilgjengelig på nettet samt være gratis. 

I 2012 publiserte jeg en del av disse innleggene i boken «LEDELSE, ORGANISERING OG 
FUSJONSPROSESSER I HELSEVESENET - Debattinnlegg, kronikker og artikler om norsk helsevesen, 
Helse Sør-Øst og Oslo Universitetssykehus» som også er å finne på nettet og ved flere større bibliotek. 
I 2013 ble boken revidert og nye kronikker og innlegg tillagt. 
 
I denne utgaven er de siste innleggene tillagt og boken har fått tittelen «Tema om 
LEDELSE OG STYRING AV NORSK HELSEVESEN OG SYKEHUS» og inkluderer mine siste kronikker og 
innlegg. 
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2. Byråkratiet er stort og det øker 
En av tidens store problemer er den økte byråkratiseringen i offentlig virksomhet, og ikke minst innen 
helsevesenet og universitets- og høgskolesektoren. Det er mange grunner til dette, men en god del er 
unødvendig og gir ineffektivitet. 

Spesielt har den omfattende målstyringen, rapporteringen, kontrollen og tilsynsvirksomheten basert 
på innføringen av New Public Management (NPM) fått byråkratiet til å svulme. Administrasjonen har 
dermed fått økt innflytelse på bekostning av fagfolkene. 

Samtidig er det en tendens til at man sentraliserer styringen og oppretter store staber. Ikke minst har 
de sentrale myndighetene bidratt til en slik utvikling. 

Problemet blir heller ikke mindre når sykehusene blir giganter med syv ledelsesnivåer og klinikker som 
er like store som vanlige sykehus, som situasjonen er ved OUS i dag. 
Men nå har det kommet nye holdninger. For i sin sykehustale den 7. januar 2014 sa helse- og 
omsorgsminister Bent Høie om de politiske styringssignaler for spesialisthelsetjenesten at  
«Det er helseregionene og sykehusene som skal iverksette politikken i praksis, gjennom de 
styringskrav de får i foretaksmøtet senere i dag, og gjennom oppdragsdokumentet for 2014. 
Vi skal gjøre arbeidet deres enklere. Derfor har vi forenklet og nesten halvert antall styringskrav til de 
regionale helseforetakene sammenliknet med 2013.» 

I forbindelse med Innstilling fra kontroll- og konstitusjonskomiteen om Riksrevisjonens rapport om 
den årlige revisjon og kontroll for budsjettåret 2012, Innst. 123 S (2013–2014) har til og med partier 
fra den gamle regjeringen uttalt «Komiteens flertall, medlemmene fra Arbeiderpartiet, Senterpartiet, 
Sosialistisk Venstreparti og Miljøpartiet De Grønne, mener at det er behov for å endre 
styringssystemene i staten. Markedsstyringen med mål- og resultatstyring som verktøy har blitt det 
rådende styringsprinsippet i hele det statlige området, og i mange etater har det utviklet seg til å bli 
svært detaljstyrt.» 
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Aftenposten - 07.12.2009 
 

 
 

HVOR MANGE DIREKTØRER? 

Mange i administrasjonen glemmer at de er til for kjernevirksomheten, skriver Jomar Kuvås.  

Sykehus-Norge er nå så topptungt at det lett skaper feil inntrykk av hva som er viktig i 
organiseringen av helsevesenet. 

Støttevirksomhet.  

Sykehusenes rolle er at de skal gi pasientbehandling og drive forskning, og universitetene skal gi 
undervisning og drive forskning. Administrasjon og støttevirksomhet skal legge til rette for at 
primærvirksomheten skal kunne utføres på best mulig måte, men størrelsen på administrasjonen 
varierer mye. 

Helse- og vitenskapelig personell får ofte en følelse av at administrasjonen og støttevirksomheten 
stadig øker og stjeler av deres tid. 

Undersøkelser viser imidlertid at den relative andel av administrativt personell er blitt mindre de 
senere år. En viktig årsak er at vi har fått bedre IT-systemer som automatiserer mye rutinearbeid og 
sparer årsverk. 

Eiernes krav øker.  

Samtidig er kravene fra myndigheter, eiere og Forskningsrådets søknadskrav blitt stadig større. 

Etter helsereformen har de regionale helseforetakene og sykehusene fått et årlig 
bestillingsdokument. Disse føringene er så omfattende at Riksrevisjonen i sin rapport til Stortinget 
nylig sa at Stortingets føringer drukner i alle detaljene. 

Kompetansen øker.  
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Alle disse områdene krever ny og bedre kompetanse og innføring av interne prosedyrer. I tillegg 
involveres mange av fagfolkene i dette arbeidet. 

Dette fører til økt byråkratisering og en administrasjon som stadig får flere akademikere med egne 
mål. Samtidig som det en fordel at kompetansen øker i administrasjonen, er det ikke rart at fagfolk 
føler avmakt overfor ledelse og administrasjon.  

Antall direktører øker.  

På ti år har antall administrative lederstillinger ved Universitetet i Oslo økt med 65 prosent, ifølge 
Universitas i 2008. Sammenligner man med antall professorer, fantes det i 2008 i alt 31 ledere for 
hver hundre professor, mens tallet i 1998 var 21. Det er klart at det vitenskapelige personalet kan 
føle at de mister innflytelse. 

Før helsereformen var Rikshospitalet direkte underlagt Sosial- og helsedepartementet, og ledelsen 
hadde med jevne mellomrom møter med departementet. Denne eierkontakten med noen få ansatte 
i departementet var på mange måter ubyråkratisk. 

I dag er det fire regionale helseforetak som eier sykehusene, og den største er Helse Sør-Øst. Ifølge 
organisasjonsoversikten på nettet er det 122 ansatt i Helse Sør-Øst, hvorav 28 har direktør i sin 
stillingsbetegnelse. 

Feil signal.  

Når nesten hver fjerde ansatt er direktør, kan det lett skape feil inntrykk av hva som er viktig i 
organiseringen av helsevesenet. Dessuten er det mange lag med direktører: én administrerende 
direktør, flere viseadministrerende direktører, flere konserndirektører, mange fagdirektører og andre 
direktører. 

En tilsvarende endring har foregått ved sykehusene. På A-hus består ledergruppen av bl.a. 16 
direktører og én klinikksjef. Det er synd at man ikke lenger ser hvem som har et medisinsk 
lederansvar, men at alle disse er blitt «forfremmet» til direktører. 

Administrasjonen som tjenerskap?  

En professor på Norges teknisk- naturvitenskapelige universitet sa i en spissformulering at 
administrasjonen bør være «tjenerskap», noe som vakte bestyrtelse. Men det er egentlig et godt 
uttrykk, for mange i administrasjonen glemmer at de er til for kjernevirksomheten. 

Etter helsereformen gikk jeg over fra å være assisterende sykehusdirektør ved Rikshospitalet til å bli 
direktør for all ikke-medisinsk virksomhet med over 1000 ansatt. Hensikten med en slik enhet var å få 
søkelyset på kundenes behov. En stor utfordring var å få alle medarbeiderne til å konkretisere i 
hvilken grad de bidro til leveransen av tjenester til klinikkene og hvordan dette bidraget kunne økes. 
Resultatet av slike prosesser og fusjonen med Radiumhospitalet, ga en betydelig reduksjon i antall 
årsverk og en innsparing på rundt 250 millioner kroner. 

Større prestisje.  

I fremtiden tror jeg at det er helt nødvendig å ta fagfolks følelse av avmakt overfor ledelse og 
administrasjon alvorlig, spesielt for kompetanseinstitusjoner som sykehus og universiteter. Man må 
unngå at det lages systemer som gjør at ledelse og administrasjon er det som gir størst prestisje. 
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Aftenposten - 23.03.2010 

UNØDVENDIG BYRÅKRATI  

I en kronikk av Pål Veiden i Aftenposten 5. mars omtales byråkratiet ved Høgskolen i Oslo.  

Ved universitetene har administrasjonen vokst vesentlig mer enn vitenskapelige stillinger. 

Den 3. mars skriver Universitas at ved Universitetet i Oslo (UiO) ble det opprettet 50 nye tekniske og 
administrative stillinger i løpet av 2009. Det sies at den administrative veksten kan ikke tilskrives UiO, 
men er et resultat av statlige pålegg og økte rapporteringskrav. På den annen side ble over 100 
vitenskapelige stillinger frosset i 2009 og dette svekker UiO som institusjon, sier rektor. Men slike 
spørsmål var ikke et stort tema i forbindelse med Handlingsromutvalgets rapport til 
forskningsministeren. 

I en rapport til fornyingsministeren kan staten årlig spare 15 mrd kroner dersom alle sykehus, 
politidistrikter, universiteter og høyskoler hadde vært like flinke som de mest effektive 
virksomhetene innen eget område. Slike analyser viser potensialet for effektivisering, men skal det bli 
innsparinger, må man spesielt se på byråkratiet. Kanskje Regjeringen bør lage en handlingsplan? 
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Ukeavisen Ledelse – 10.01.2014 

 
 

SYKEHUSENES EGNE OMSTILINGER SPARER 
MILLIARDER KRONER  

Forskere burde vise hvordan sykehusenes egne reformer har spart samfunnet for store beløp – og 
analysere virkningen av helseforetaksloven og samhandlingsreformen. 
 
SYKEHUSENE HAR i flere tiår stått for en storstilt omstilling som er initiert av sykehusene 
selv, ikke av myndighetene. Dette er den omfattende omleggingen fra inneliggende og mange 
senger til kort liggetid og en enorm økning i poliklinikk, dagbehandling og dagkirurgi. Dette er en 
større og viktigere omstilling enn den som har foregått ved innføringen av helseforetaksreformen og 
samhandlingsreformen. 
Den omfattende reformen har spart samfunnet for milliarder av kroner, og få offentlige institusjoner 
har hatt tilsvarende store omstillinger. Men dette nevnes sjeldent når sykehusenes effektivitet 
diskuteres. 
 
KORTERE LIGGETID. I rapporten fra Samdata 2012 har man vist hvordan utviklingen har 
vært fra 1974 til 2012, med en reduksjon i liggetid fra tolv til fire dager (se illustrasjon). Dette er en 
utvikling som har vært faglig begrunnet - samt et ønske om å gjøre behandlingen bedre for 
pasientene. Dette har vært mulig på grunn av nye medisinske prosedyrer, utvikling innen 
medisinsk-teknisk utstyr og moderne behandlingsmetoder. 
Alt dette har bidratt til at pasientene kommer fortere ut av sengen, noe som er en fordel både for 
pasienten og sykehuset. Samtidig har dette ført til at behovet for senger har gått drastisk ned, noe 
som igjen har påvirket i sterk grad hvordan nye sykehus planlegges og utformes. Dermed har 
samfunnet spart milliarder av kroner. 
Men nå er det nesten ikke mulig å komme ytterligere ned i liggetid - og effekten vil avta drastisk. 
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Dessuten vil det fort bli mangel på senger fordi eldrebølgen kommer med en pasientgruppe som 
trenger lengre opphold. 
 
HELSEFORETAKSREFORMEN. Når man i dag snakker om reformer er det helst innføringen av 
helseforetaksloven i 2002 og hva dette har ført til av nye former for organisering og styring etter 
prinsipper fra det private næringsliv. 
Denne reformen er innført av helsebyråkrater og politikere og er blitt styrt ovenfra og ned. Dette har 
vært prosesser som er helt fremmed for mange leger og sykepleiere og de har hatt følelsen av at 
dette er noe som har blitt dyttet på dem. Dette har vært ledsaget av en sterk økonomistyring og 
dermed rasjonering av pasientbehandling. 
Denne reformen har ført til store strukturendringer, men alt i alt har det kommet lite godt ut av 
denne reformen som skulle gi bedre pasientbehandling, effektivisering, bedre ledelse og økt 
kvalitet. 
 
SAMHANDLINGSREFORMEN. Tanken bak samhandlingsreformen er god, men ikke så enkel å 
gjennomføre. Den trenger derfor betydelige tilpassinger. 
Ett av hovedpunktene i reformen er at kommunene skal betale 4000 kroner per dag for pasienter 
som ikke blir tatt i mot når de er utskrivingsklare. Dette har naturligvis ført til at sykehusene skriver 
ut pasienter så tidlig som mulig, noe som igjen har bidratt til økte reinnleggelser. 
Mange kommuner samarbeider godt om å bygge ut et tilfredsstillende mottaksapparat for å unngå 
denne straffeavgiften, men ett av de svake punktene i reformen er de mangelfulle datasystemene 
mellom nivåene. 
Når det gjelder psykiatrien for voksne har oppholdstiden falt fra litt under 70 dager i 1998 til litt over 
20 døgn i dag. Det er derfor ikke utenkelig at regjeringen kommer med et tilsvarende opplegg om 
betaling for slike pasienter. For ingen helsesjef i en kommune vil vel bruke penger på å ruste opp det 
lokale psykiske helsevernet når det koster mye å la somatiske pasienter vente. 
 
GEVINST? Produktivitetsmålinger er vanskelig, noe professor Jon Magnussen viser i en kronikk i 
Tidsskriftet for Den norske legeforening (2005): «Kan vi stole på målene for sykehusenes 
produktivitet?». 
Det er ingen tvil om at det enkelte sykehus har betydelige forbedringsmuligheter på mange 
områder, og sykehusene bør utfordres på dette. Samtidig er det viktig å gi kreditt for det de har 
lyktes med. Forskere burde derfor også vise hvordan sykehusenes egne reformer har spart 
samfunnet for store beløp. Samtidig burde de analysere virkningen av de to andre reformene. Det er 
fare for at det er marginale gevinster tilknyttet innføringen av helseforetaksloven og 
samhandlingsreformen. 
 
LOKALE LØSNINGER. I Samdata-rapporten måler Helsedirektoratet produktiviteten som 
kostnader per diagnoserelaterte grupper (DRG). Dette blir en svært mangelfull beregning. I tillegg 
endres DRG-en hvert år. For når sykehusene innfører bedre og billigere behandlingsopplegg, endres 
DRG-ene også. Da blir det et mangelfullt mål. 
RHF-ene planlegger å innføre et nytt system med indekser og måleparametere for å styre 
sykehusenes produktivitet. Kanskje er det heller på tide å oppmuntre sykehusene til selv å komme 
opp med de tiltakene de tror har best virkning - og som er tilpasset de lokale utfordringene? 
Kronikk og debatt, Dagens Medisin 21/2013 
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HMT nr 6 – 2013 

 

SYKEHUS: FRA ENKEL STYRING TIL NEW PUBLIC 
MANAGEMENT 
I 1880-årene var det lett for lederne i statens enheter å få et bilde av hva som var utfordringene i 

kommende år. Alt sto beskrevet i budsjettproposisjonen med budsjettall og føringer. Man opererte 

med stillingshjemler og skulle man ha en ny hjemmel var det en lang prosess. Bevilgningene måtte 

brukes opp i løpet av budsjettåret og var ikke overførbare. Man kunne heller ikke sjonglere så mye 

mellom de ulike postene. Når man hadde behov for investeringsmidler, måtte man regne med at det 

tok lang tid, men disse var overførbare. 

Dette var derfor et stivt system og den viktigste utfordringen var å holde budsjettet og resultatet av 

virksomheten var sekundært. 

Det var derfor opplagt at det trengtes reformer, men man forestilte seg ikke at om tre tiår skulle 

sykehusene bli styrt som store bedrifter ved mål- og resultatrettet styring (MRS) og New Public 

Management (NPM). 

1980-årene: Starten på reformene 
Regjeringen begynte i 80-årene å se på nye løsninger på styring og ledelse innen staten. Samtidig var 

det en sterk liberal vind i mange land som England, USA og Australia. 
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I denne perioden kom det derfor to viktige utredninger. 

Haga-utvalget 

I 1984 kom Haga-utvalgets sin utredning om: «Produktivitetsfremmende reformer i statens 

budsjettsystem» (NOU 1984: 23). Utvalgets hovedsynspunkt var at økonomistyringen i økende grad 

burde konsentreres om mål for virksomhetenes aktivitet, samtidig som virksomhetene burde få økt 

grad av frihet til å disponere driftsbevilgningene, inklusive personalressursene. 

Dette var første gang mål- og resultatstyring ble drøftet og konkrete forslag ble fremsatt, og dette var 

et stort skift og ble hilst velkommen av mange. 

Ønske om innføringen av mål- og resultatstyring må ses i sammenheng med det generelt økende 

fokus på effektivitet som fant sted i denne perioden samtidig som det var en sterk utgiftsøkning i 

offentlige budsjetter.  

Forslagene fra Haga-utvalget ble fulgt opp av Finansdepartementet og bestemmelser om mål- og 

resultatstyring ble tatt inn i bevilgningsreglementet i 1985. I 1987 vedtok regjeringen gjennom 

fornyelsesprogrammet «Den nye staten» at statlige virksomheter skulle benytte MRS som 

styringsprinsipp innen utgangen av 1990.  

Oppmykingen av stillingshjemmelsystemet i budsjettreformen av 1986, bidro til at det ble stilt 

spørsmål ved opprettholdelsen av systemet. Stortinget sluttet seg ved behandlingen av «Om 

videreutvikling av statens organisasjons- og budsjettsystem», til et forslag om å iverksette forsøk der 

noen bestemte statlige virksomheter fikk fullmakt til selv å opprette og inndra stillinger innenfor 

nærmere bestemte retningslinjer.  

Hermansenutvalget  

Hermansen-utvalget skulle se på behovet for å endre rigide og detaljstyrende rettslige 

organisasjonsformer innenfor staten og for å etablere et mer ryddig og konsistent sett av rettslige 

selvstendige organisasjonsformer. 

I mars 1989 avga utvalget sin utredning om «En bedre organisert stat» (NOU 1989:5), og den ble 

viktig fordi den ryddet opp i mange problemstillinger og la grunnlaget for en bedre organisering av 

statens virksomheter. For flere virksomheter, spesielt innenfor samfunnsmessig tjenesteyting og 

infrastruktur, hadde inntil da vært organisert innenfor staten som ordinære forvaltningsorganer eller 

som forvaltningsbedrifter. 

Statskonsult og virksomhetsplaner 

Med utgangspunkt i forslagene til Haga-utvalget og regjeringens Fornyelsesprogram, fikk Statskonsult 

i oppdrag av Finansdepartementet å lage en veileder. I 1986 kom veilederen «Resultatrettet 

virksomhetsplanlegging», men det var mange institusjoner som hadde problemer med å forstå 

hvordan de skulle anvende veilederen. 

Samtidig var et en rekke kritiske merknader fra både brukere og forskere. I 1988 kom det en ny 

revidert veileder, men opplegget var i hovedsak det samme. Budskapet var fortsatt lagt på sentrale 
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begreper som målhierarki, produksjon, produktivitet og effektivitet samt sjablonglignende måter å 

gjennomføre prosessene på. 

Selv var jeg, som en del av ledelsen ved NTH, involvert i utviklingen av MRS. Allerede i 1885 startet vi 

en slik planprosess for hele høgskolen med stor involvering fra ansatte og studenter. Grunnen var at 

NTH hadde betydelige utfordringer på flere områder, og dette krevde nytenking. 

Erfaringene fra prosessen medførte at jeg ble medforfatter av bøkene «Strategiutvikling og ledelse i 

offentlige virksomheter» (1886) og deretter «Mål- og resultatrettet budsjettering i offentlige 

virksomheter» (1988). Vi holdt mange eksterne kurser hvor Statskonsult hadde mange deltakere. 

NTH var nok den første institusjonen i landet som innførte MRS og dette før Statskonsult hadde 

utviklet sitt konsept. 

Krevende å innføre virksomhetsplaner 

Men ikke alle lykkes like godt og flere steder var det protester på opplegget. Spesielt stor ble 

motstanden ved Universitetet i Oslo (UiO) etter at rektor Lønning og universitetsdirektør Stahl la 

frem «Perspektivmeldingen» i 1987 og som Kollegiet vedtok. 

I et intervju med Inge Lønning i Universitas i mars 2013 skriver avisen: 

– Det viste seg ganske fort at det store flertall ikke hadde fulgt med i det hele tatt, mange kjente ikke 

til dokumentet. Så våknet man plutselig og innså at det kunne innebære endringer i hverdagen. Inn 

kom problemet med overføringen fra den akademiske virkelighet til den politiske, der ethvert vedtak 

betraktes som en interessant arbeidshypotese som man kan diskutere i det uendelige, sier han.  

I årene etter at analysen ble fremlagt hardnet frontene i konflikten til. Det kom stadig krav om at 

både rektor Lønning og universitetsdirektør Kjell Stahl måtte trekke seg. Til slutt gjorde Stahl nettopp 

det. 

Rikshospitalet (RH) og UiO var «tvillinger»-institusjoner og begge var statsinstitusjoner, men 

sykehuset innførte ikke MRS i stort omfang. Og det var mange institusjoner som tok lett på oppgaven 

i første omgang.  

Universitets- og høgskolesektoren var i en annen situasjon for Statskonsult utarbeidet i 1989 en egen 

veileder for denne sektoren. 

1990-årene: Mål- og resultatstyring 
MRS innføres 

Etter hvert fikk alle institusjonene det travelt med å innføre virksomhetsplanlegging for regjeringen 

hadde vedtatt at statlige virksomheter skulle benytte mål- og resultatstyring som styringsprinsipp 

innen utgangen av 1990. Men resultatet var ganske blandet. 

Likevel fortsatte arbeidet med et opplegg for mål- og resultatstyring, og i et regjeringsvedtak i 1992 

ble MRS vedtatt innført. Departementene ble pålagt å formulere resultatkrav og å rapportere om 

resultater i fagproposisjonene. 

Nytt økonomireglement 
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Senter for statlig økonomistyring (SSØ) fikk på oppdrag fra Finansdepartementet å utarbeide en 

veileder om MRS. I forordet til veilederen som kom i 1996 står det blant annet 

Mål- og resultatstyring er det grunnleggende styringsprinsippet i statlige virksomheter. Det innebærer 

at overordnede, politisk fastsatte mål for den enkelte virksomhet må konkretiseres på en slik måte at 

resultatene kan måles, vurderes og følges opp gjennom nødvendige utviklings- og forbedringstiltak. 

Statlig virksomhet er kompleks, og det er mange utfordringer knyttet til måling av resultater. 

Resultatene kan ofte ikke måles i økonomiske termer. Nettopp derfor er resultatmåling spesielt viktig 

i statlige virksomheter. 

I denne veilederen gis en grunnleggende innføring i hvordan resultater kan måles, og hvordan 

informasjon om resultater kan brukes i styringen av statlige virksomheter. De fleste statlige 

virksomheter måler allerede resultatene av sin virksomhet. Formålet med veilederen er å bidra til å 

videreutvikle resultatmålingen. Da bør man kunne svare på følgende spørsmål: 

Spørsmålene til etatene var: 
• Har vi klare overordnede mål som resultatmålingen kan ta utgangspunkt i? 
• Har vi oversikt over de viktigste tjenestene og aktivitetene? 
• Har vi en klar strategi? 
• Har vi gode styringsparametere og passende ambisjonsnivå for disse? 
• Måler vi både eksterne og interne resultater og gir det en hensiktsmessig styring? 
• Hvordan følges styringsparameterne opp? 

Under hvert spørsmål er det gitt utfyllende kommentarer. Siden dette var en del av 

økonomireglementet måtte alle enheter i staten ta dette på alvor.  

Stykkpris innføres i 1997 

I utgangspunktet var Helsedepartementet opptatt av den store kostnadsøkning innen 

sykehussektoren. Det ble derfor igangsatt et prosjekt for å finne ut kostnadsstrukturen og nivået ved 

bruk av systemet Diagnoserelaterte grupper (DRG). Etter et prøveprosjekt kom SINTEF-rapporten 

«Hva koster pasienten?: en beregning av norske kostnadsvekter til DRG» i 1990.  

Dette var de første skrittene for å finne ut hvor mye behandlingen koster for hver pasientgruppe. Det 

var et forenklet opplegg, men ga grunnlaget for å etablere en ny finansiering av sykehusene. I 1997 

ble Innsatsstyrt finansiering (ISF) innført, basert på DRG-systemet. 

Fokus ble dermed dreid fra hva behandlingen kostet til hvor mye sykehusene kunne få i betaling. 

Dette etablerte en bevisst økonomitenkning, og det ble viktig å få til en best mulig registrering og 

økonomisk uttelling. 

Eierskapet til sykehusene var krevende fordi de fleste sykehusene og regionsykehusene var 

fylkeskommunale, unntatt Rikshospitalet og Radiumhospitalet og noe andre mindre sykehus som var 

statlige.  

Paul Hellandsvik ble utnevnt til leder av et utvalg for utredning av statlig overtakelse av 

regionsykehusene, som i 1996 avleverte sin utredning NOU 1996:5 «Hvem skal eie sykehusene?» 
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Steine-utvalget leverte sin utredning i 1997 om den interne organiseringen i sykehus, NOU 1997:2 

«Pasienten først!». En av hovedgrunnene for opprettelsen av dette utvalget var den intense 

debatten om enhetlig ledelse og organisasjonsmodell for Nytt Rikshospital. Men utvalget diskuterte 

mange og viktige sider av ledelse og organisering av sykehus. 

Sørensen-utvalget pekte i NOU 1999:15 «Hvor nært skal det være? Tilknytningsformer for offentlige 

sykehus» på at den offentlige sykehussektoren særlig sto overfor følgende tre styringsmessige 

utfordringer: 

 Sykehusledelsen trengte videre fullmakter og økt handlefrihet innenfor personalfeltet 

 Sykehusledelsen trengte videre fullmakter og økt handlefrihet innenfor økonomi 

 Det var behov for bedre styring av kostnadene 

Disse utredningene la et grunnlag for å tenke nytt om strukturen i helsevesenet. Dessuten dannet 

MRS en basis for denne utviklingen 

MRS basis for Helsereformen 

Uten utviklingen av MRS hadde man ikke hatt grunnlag for å innføre en så omfattende og krevende 

reform som Helsereformen var. 

Det er derfor interessant å studere hvordan MRS prosessen har utviklet seg sett fra et analytisk 

synspunkt. Atle Raa har i sin doktoravhandling «Fra instrumentell rasjonalitet til tvetydighet. En 

analyse av utviklingen av Statskonsults tilnærming til standarden Mål- og resultatstyring (MRS) 1987-

2004» vist mange interessante sider av hele prosessen. I innledningen til avhandlingen skriver han 

blant annet at: 

Standarder har i de senere tiår blitt innført i stadig flere organisasjoner, både innenfor privat og 

offentlig sektor. For eksempel vedtok regjeringen i 1987 at alle statlige virksomheter skulle ta i bruk 

Virksomhetsplanlegging (VP) som en standard for å sikre bedre planlegging, politisk styring og service 

til publikum. De samme prinsippene ble senere fremmet under betegnelsen Mål- og resultatstyring 

(MRS). På 1990-tallet kom det en rekke standarder med betegnelsen kvalitet i seg. I 1998 vedtok 

regjeringen at innen slutten av tiåret skulle alle tjenesteytende statlige virksomheter ha tatt i bruk 

standarden Serviceerklæringer (Reite et al. 1999, s. 3). 

Denne utviklingen mot å ta i bruk standarder innen offentlig sektor kan knyttes til det som kalles New 

Public Management (NPM). Det var et sett av administrative idèer med sterke nyliberalistiske trekk 

som ble fremmet av OECD, og som inntok mange land fra midten av 1980-tallet. 

Virksomhetsplanlegging var en del av dette. Oppslutningen om slike tiltak var imidlertid varierende. 

Mange ansatte i for eksempel utdanningssektoren ga uttrykk for undring over hvordan disse tankene 

brått var blitt legitim kunnskap, og at det nærmest ble tatt for gitt at de var den beste måte å styre 

etter i offentlig forvaltning. 

2000-årene: Helsereformen 
I 2000 ble det vedtatt fire nye helselover som fikk stor betydning for driften av sykehusene. Det var 

spesialisthelsetjenesteloven, psykisk helsevernloven, helsepersonelloven og pasient- og 
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brukerrettighetsloven. Pasientene fikk en sterkere rettsstilling gjennom lovfesting av materielle og 

prosessuelle rettigheter overfor helsetjenesten.  

Helsereformen 

I 2002 ble helseforetak (HF) og regionale helseforetak (RHF) etablert etter at Stortinget vedtok 

Ot.prp. nr. 66 (2000-2001) Om lov om helseforetak. Dette var en stor reform som ble innført i 

ekspressfart. De regionale helseforetakene skulle eie sykehusene og skulle også ha «sørge for»-

ansvaret. Dessuten ble alle offentlige sykehus statlige og bare dette var en enorm omstilling. 

Departementet sa at endringene har til hensikt å utgjøre en helhetlig organisasjons- og 

ansvarsreform med vekt på å skape klarere ansvars- og rollefordeling, og at det på denne måten skal 

legges bedre til rette både for politisk styring og for virksomhetenes produksjon av helsetjenester.  

Helsereformen gikk svært langt, for man innførte styringsprinsipper, organisasjonsmodeller og 

økonomiprinsipper helt i tråd med det som næringslivet benytter. 

Økonomi- og budsjettmodeller 

Økonomi og finansiering av sykehusenes virksomhet vil alltid påvirke styringen og ledelsesformen. 

Derfor er det viktig hvilke prinsipper som benyttes ved tildeling av bevilgninger, og dette har endret 

seg mye fra 1970 og til i dag som vist nedenfor: 

1970 – 1979: Kurdøgn og kurpengefinansiering 
1980 – 1996: Rammefinansiering 
1997 – 2013: Innsatsstyrt finansiering (ISF) og Rammebevilgning  

I 2008 kom Inntektsfordelingsutvalgets utredning om «Fordeling av inntekter mellom regionale 

helseforetak» (Magnussen-utvalget). Den innførte nye prinsipper for fordeling av rammebevilgningen 

til RHFene med vekting av gitte målbare kriterier, og departementet fulgte i hovedsak utvalgets 

anbefalinger. 

I 2014 kommer en nye kvalitetsbasert finansering (KBF) som en forsøksordning, men denne 

ordningen utgjør knapt 0,5 prosent av budsjettet til spesialisthelsetjenesten.  

Helsedepartementets og RHFenes styring  

En av helseminister Tønnes intensjoner var at politikerne ikke skulle blande seg inn i den daglige 

ledelsen og styring av sykehusene, men styre på et overordnet nivå. Dessuten skulle det være et klart 

skille mellom RHFene og HFene. Alle helseforetakene har derfor hvert sitt styre og de regionale 

helseforetakene skal styre HFene gjennom foretaksmøter. 

Men erfaringene viser at dette ikke overholdes og styrene i helseforetakene blir lydige aktører for 

eieren. Og departementet styrer RHFene ved å avholde flere foretaksmøter gjennom året. I tillegg 

kan det holdes egne rapporteringsmøter, noe som legger til rette for en uformell styring. 

I løpet av årets to første måneder skal det avholdes et foretaksmøte for å fastsette økonomiske og 

organisatoriske krav og rammer for regionale helseforetak, og da får RHFene oppdragsdokumentet 

som inneholder en masse målsetninger, krav om rapporteringer og en rekke detaljerte føringer. Alle 
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disse kravene øker for hvert år. Den nye regjeringen har som en klar målsetning om at nå skal 

kravene reduseres betydelig. 

Ser man på referatene fra foretaksmøtene gjennom året, ser man at det er stort fokus på likviditet, 

avskrivninger, pensjonskostnader, økonomistyring og resultat, egenkapital, låneopptak og renter. 

antall timebetalte og andre ikke-medisinske saker. 

Helse Sør-Øst opprettes 

Helsereformen løste noen problemer, men skapte også nye. Et av dem var at Ullevål og 

Rikshospitalet tilhørte hvert sitt regionale helseforetak.  

Dette var en av grunnene til at departementet etablerte Helse Sør-Øst den 1. juni 2007 gjennom en 

sammenslåing av Helse Sør og Helse Øst. Dette førte til at HSØ ble landets største arbeidsgiver med 

75.000 ansatt og et budsjett på 68 mrd kroner i 2013. Dette skaper en ubalanse fordi HSØ utgjør 

nesten 60% av RHFenes aktivitet. 

Hovedstadsprosessen starter 

HSØ startet med en gang det store prosjektet Hovedstadsprosessen, som omfattet alle sykehusene i 

regionen, men med hovedvekt på sykehusene rundt Oslo. 

I styresak 108/2008 vedtok HSØ den 11. nov 2008 prinsippene for hvordan den fremtidige 

sykehusstrukturen skulle være i regionen og hva man ønsket å oppnå. 

Vedtaket inkluderte også opprettelsen av Oslo universitetssykehus (OUS) og det fremtidige 

helseforetaket Vestre Viken fra 2009.  

2010-årene: Hovedstadsprosessen og problemer 
Hovedstadsprosessen 

Det var et enormt apparat som ble satt i gang for å realisere Hovedstadsprosessens mange krav og 

føringer. Mange av de ansatte som deltok i delprosesser hadde en begrenset innsikt i alle dens 

intensjonene og ble ofte brikker i det store spillet. Det ble også konstatert at mange ansatte var 

redde for å si i fra om sin bekymring angående konsekvenser av endringsforslagene. 

OUS 

I hele 2009 var Rikshospitalet, Ullevål universitetssykehus og Aker nærmest egne selvstendige 

sykehus. Først i 2010 ble OUS ett sykehus med én ledelse og et felles budsjett, og ble landets desidert 

største sykehus med rundt 20.000 ansatte. Den nye ledelsen fikk med en gang et betydelig 

innsparingskrav. 

Siri Hatlen ble tilsatt som administrerende direktør i juni 2009, men bare etter 2 år i stillingen, sa hun 

opp stillingen med øyeblikkelig virkning. Årsaken var den vanskelige situasjonen knyttet til styrets 

behandling av økonomisk langtidsplan og videre utvikling av det fusjonerte foretaket, for 

forutsetningene var urealistiske mente hun 

Siden har det vært uro rundt OUS og i mars 2012 var det en stortingshøring i Kontroll- og 

konstitusjonskomiteen om OUS-prosessen. 
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Ahus har også hatt store problemer med gjennomføringen av denne prosessen. 

Kritikk av Helsereformen og Hovedstadsprosessen 

Etter 10 år med helseforetak holdt Spekter i november 2012 «Sykehuskonferansen». I sitt innlegg sa 

adm. direktør Lars Haukaas blant annet: 

Vi har nå hørt forskernes funn som bakgrunn for vår evaluering av hvor vellykket resultatene er, og 

hvor vi står i det bildet Fafo kaller en ledelsesrevolusjon. Ropene vi hører gjennom forskernes funn er 

tydelige nok til at det må være mulig å sette de riktige tingene på dagsorden fremover. 

Samtidig er det mange som er kritiske til hvordan utviklingen har vært, og den senere tid har man 

sett alvorlige konsekvenser av disse prosessene. 

Professor Rune Slagstad har i kronikken om «Helsefeltets strateger» i legeforeningens tidsskrift fra 

juni 2012 et kraftig oppgjør om bruken av NPM og utviklingen innen helsevesenet, hvordan 

reformarbeidet har foregått samt konsulentfirmaenes roller. 

En grundig dokumentasjon om Hovedstadsprosessen og Helsereformen har Are Saastad gitt i boken 

«Feil medisin – Historien om Norges største sykehusskandale». Et annet utslag av denne uroen er 

opprettelsen av «Helsetjenesteaksjonen – Mennesket først». 

Selv var jeg en av de første som begynte å skrive kritisk om hele prosessen samt om hvordan 

helsereformen har hatt en rekke uheldige sider. Disse bidragene har jeg utgitt i boken «Ledelse og 

styring av helsevesen og sykehus» (2013). 

En viss avklaring får vi kanskje når SINTEF kommer med en evalueringsrapport angående HSØ om tre 

år. 

Nødvendige endringer 
Det er klart at sykehusene må ha politiske styringsmål og rammer som må følges, og de må kunne 

kontrolleres. Men tiden er inne til å vurdere nye modeller for å fremme god sykehusdrift og ledelse. 

Jeg tror at det er en del punkter som er viktig i denne forbindelse: 

1. Sykehusplan – Da vil politikerne diskutere de store utviklingstrekkene og sette en langsiktig 

kurs. Sykehusene får dermed klare mål å arbeide mot og tilpasse sin virksomhet etter det.  

2. Avskaff RHFene – Ved innføringen av Helsereformen var det sikkert nødvendig å opprette 

RHFene. Men nå er RHFene blitt byråkratimaskiner og gir lite merverdi. Samtidig er HFene i 

dag så store at de har et tilstrekkelig apparat til å håndtere de ledelses- og styringsmessige 

utfordringene selv. 

3. Større ansvar – I dag har oppdragsdokumentet for mange krav. La sykehusene selv få større 

ansvar, for hvert sykehus har sine spesielle utfordringer. De bør derfor utfordres på å løse 

«Det viktigste av det viktige» for sin virksomhet.  

4. Kontroll og konsekvenser - Svikter gjennomføringen må dette få konsekvenser for ledelsen, 

når de selv har fastsatt sine mål. 

5. Økonomiske rammer – Bruken av ISF har hatt mange uheldige sider og har ført til at det 

legges for stor vekt på det økonomiske potensiale ved hver behandling. Man bør derfor gå 
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over til rammebevilgninger til HFene beregnet etter gitte kriterier på samme måte som 

Magnussen-utvalget benyttet. 

6. Effektivitet og kvalitet – Sykehusene har en plikt til å drive effektivt. Da må man vite hvordan 

kostnader pådras og ha kunnskap om hvor de ekstraordinære eller for høye kostnader 

påløper i behandlingskjeden. Opplegget «Kostnad per pasient» (KPP) gir slike svar og egner 

seg god både for klinikk og ledelse til å diskutere både økonomiske og kvalitetsmessige 

forbedringer. Men KPP må ikke benyttes som budsjettingsmodell. 

7. Bedre samhandling – Etter samhandlingsreformen som ble innført i fjor, har kommuner og 

sykehus plikt til å samarbeide og her er det ennå store mangler. Men de mindre kommunene 

må også samarbeide bedre, og dermed etableres funksjonsdyktige sentra rundt om i hele 

landet. 

Men det er også grunn til å diskutere grundig hvor mye «Mål og resultatstyring» og NPM vi bør ha i 

helsevesenet. 
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Ukeavisen Ledelse 10.01.2014 

 

STATENS DETALJ- OG SENTRALSTYRING MÅ VEKK!  
Hver dag kommer det store oppslag om hvor håpløst byråkratiet og styringen har blitt innen statlig 

virksomhet. De fleste rister på hodet og spør hvorfor er det ingen som gjør noe med dette? Da er det 

ikke nok å forenkle noen skjemaer. 

Fra få til mange 
Da jeg kom til Rikshospitalet som ass. direktør i begynnelsen av 1990-årene, var det én jurist, ingen 

informasjonssjef, én verneleder, personalkontoret og regnskap hadde vel ti ansatte hver og 

størrelsen på administrasjonen var beskjeden. I dag er RH en del av Oslo universitetssykehus og OUS 

har en juridisk avdeling på størrelse med et stort advokatkontor, HR-avdelingen tilsvarer en 

mellomstor bedrift og i tillegg har Helse Sør-Øst etablert en støttevirksomhet for sykehusene i 

regionen med over 1000 ansatte for å betjene noen få ikke-medisinske funksjoner.  

For vel 20 år siden fungerte Rikshospitalet administrativt brukbart, men hadde også en del mangler 

som kunne vært rettet på med en begrenset ressursinnsats. Men administrasjonen og 

støttevirksomheten har i løpet av disse årene vokst enorm. Og dette er ikke unikt for RH, for de fleste 

statlige virksomheter har hatt en slik utvikling. Men hva var årsaken til den store veksten? 

Man har fått nye og utvidete brukerrettigheter, økende grad av medbestemmelse for ansatte, 

prosedyreregler og avviksrapportering, strenge anbudsregler for innkjøp, tilsynsmyndighetene krever 

mer detaljerte svar og gir omfattende pålegg, samfunnet og media har krav på innsikt samt en rekke 

andre krav og lovpålegg. 

Men dette er bare en mindre del av forklaringen og mange av disse kravene har vært et fremskritt. 

Men det er all grunn til også å vurdere sider av denne utviklingen kritisk. 
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Hovedproblemet MRS 
Problemet er den stadig økende grad av mål- og resultatstyring (MRS) som er blitt den dominerende 

måten å styre statlige virksomheter på. Dette er en kopi av måten næringslivet styrer sin virksomhet 

på, og når det kombineres med oppkonstruerte markeder og priser, blir dette betegnet som New 

Public Management (NPM) og dette har virkelig ført til økt byråkrati. 

I artikkelen «Sykehus: Fra enkel styring til New Public Management» i siste nummer av fagtidsskriftet 

Helse/Medisin/Teknikk har jeg skrevet inngående om hvordan utviklingen har vært fra de enkle 

styringsprinsippene i 1980-årene og hvordan bruken av MRS stadig utviklet seg og trengt inn i alle 

institusjoner og etater. Denne styringsmåten er en formell prosess som er nedfelt i skriftlige 

retningslinjer og alle må utarbeide virksomhetsplaner, rapportere oppnådde resultater på et detaljert 

nivå og økonomisystemet er bygget opp for å fremme MRS. 

Den prosessen startet opp med Hagautvalget (1984), Hermansenutvalg (1989) og Statskonsult 

opplegg med virksomhetsplaner (1986). Det var mange og gode grunner for at det var nødvendig å 

vurdere nye styringsprinsipper, som kunne føre til at staten ble mere effektiv og bedre ledet. 

Men denne detaljerte styringen fra departementene med mål, delmål og en masse særmål ned til 

etater og institusjoner, minner litt om en stalinistisk styringsform. En ovenfra og ned styring hvor 

toppen vet hva som er best for alle. Vekten blir derfor lagt på det som kan måles og ledelsens fokus 

blir flyttet fra det som er vesentlig til detaljstyring.  Dette fører til at det går galt før eller senere, noe 

Gjørvkommisjonens rapport dokumenterer klart. For politikerne og departementet bør konsentrere 

seg om de store linjer og utviklingstrekk og ikke bidra til denne detaljstyringen. 

Viktigste av det viktige 
Selv var jeg en av pionereene for bruken av MRS da Norges tekniske høgskole (NTH) som den første 

institusjon i landet innførte et omfattende opplegg i 1985. Grunnen var at NTH fikk store utfordringer 

fordi Stortingsmelding om høyere utdanning (1984) mente at det var tilstrekkelig 

utdanningskapasitet for sivilingeniører. Høgskolen var nødt til å komme på offensiven, noe som 

krevde nytenkning. Dette ble en positiv erfaring, som førte til at vi skrev to bøker om 

gjennomføringen av slike prosesser. 

Et bærende prinsipp var at avdelingene i sine analyser skulle legge vekt på det «Viktigste av det 

viktige» og som samtidig fremmet høgskolens formål. Og det skulle være involvering av alle, ikke 

minst studentene og de ansatte. 

Da NTH startet prosessen var ennå ikke MRS oppfunnet som begrep og litt naivt mente vi at denne 

metoden ville føre til følgende endringer: 

 Fra produksjonsorientering til brukerorientering 

 Fra kostnadsorientering til resultatorientering 

 Fra sentralisering til desentralisering 

 Fra byråkrati til ledelse 

 Fra instruksjon til kommunikasjon 
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 Fra problemorientering til løsningsorientering 

 
Hadde politikerne ført de nye styringsprinsippene i en slik retning, ville mye vært annerledes i dag. 

Men departementene har innført sentralstyring og detaljkontroll og da er allerede utviklingen 

bestemt og den har derfor gått i motsatt retning i forhold til hva vi ønsket. 

Nytenkning må til 
Det er bred almen enighet om at dette kan ikke fortsette og at noe bør gjøres. Problemet er at de 

som kritiserer ikke har gode alternative løsninger og dermed fortsetter systemet den uheldige 

praksisen. Det er derfor en nødvendighet at regjeringen setter i gang et omfattende utredningsarbeid 

om et nytt og forbedret styringssystem for staten. 

Siden offentlig sektor utgjør rundt 30 prosent av sysselsetningen i Norge, er det viktig at statens og 

kommunenes virksomhet drives best mulig. Men vel så viktig er det at staten gjør de riktige tingene 

til rett tid. For staten er den avgjørende premissgiver for mange viktige forhold i samfunnet. Det er 

derfor nødvendig å se hele dette spørsmålet i en større sammenheng. 

Regjering vil lete etter og fjerne tidstyver, og den vil pålegge alle statlige virksomheter å gjøre noe 

med dette samt at regelverk og arbeidsrutiner skal forenkles. Dette er fint, men det er selve systemet 

med MRS som er den store tidstyven, slik at det er selve organiseringsmodellen må endres radikalt. 
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3. Organisering av norsk helsevesen 

Helsereformen i 2002 var en viktig beslutning om den fremtidige organisering og styring av 
helsevesenet i en retning av det private næringslivs prinsipper. En viktig del av reformen var å 
omdanne sykehusene til statlige helseforetak og opprettelsen av regionale helseforetak for å styre 
sykehusene. Dette førte til at politikerne fikk mindre innflytelse på driften og utviklingen av 
helsevesenet. 

Deler av reformen har vært vellykket, men likevel har man på langt nær oppnådd målsetningene. Til 
dels beror dette på politisk ståsted og dels skyldes det de manglende resultater for deler av reformen.  

For eksempel har ledelsen i HSØ prøvd å fremstille sine oppnådde resultater og målsetninger som 
veldig bra. Men det er lett å vise at suksessen har vært begrenset på en rekke områder. Og 
resultatene for Hovedstadsprosessen har vært katastrofale, og det er derfor ikke rart at adm.direktør 
i HSØ fikk tilbud om ny jobb i Genève i november 2012.  

En av de viktigste debattene før valget i 2013 var hvordan helseforetakene burde organiseres og 
styres. Den rød-grønne regjeringen ønsket ikke store endringer. Etter en beskjeden evaluering av 
reformen, fikk de Stortinget til å vedta noen små endringer i helseforetaksloven før valget. Partiene 
bak den blå-blå regjeringen lovet å avskaffe de regionale helseforetakene snarest. 

Like etter valget møtte helseminister Høie styrelederne i de fire regionale helseforetakene. Der 
forsikret han styrelederne om at de kan drive videre inntil en ny modell er på plass. Samtidig sa han at 
etableringen av en slik nasjonal helse- og sykehusplan vil ta tid, men den skal komme i løpet av 
inneværende stortingsperiode.  Dette var en betydelig kursendring. 
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VG – 28.07.2010 
 

 
 

HVEM SKAL EIE SYKEHUSENE?  
 Debatten om sykehusenes eierskap har igjen blusset opp 

 Tiden er moden for forandring 

 Jeg mener departementsstyring av sykehusene er en god løsning 

Helsereformen ble innført i 2002 og sykehusene ble statlige helseforetak med prinsipper fra privat 
næringsliv. Det var en god og nødvendig endring som førte til omfattende omorganisering og 
forbedring. Etter hvert ble reformen en ganske utvannet, og mange har kritisert flere sider av den.  

Men virkningen av reformen har likevel vært stor på mange områder. Helseministeren har annonsert 
en gjennomgang av modellen fordi dagens sykehusstruktur ikke er optimal i forhold til de endringer 
man står ovenfor. Det er også nødvendig å vurdere modellen på bakgrunn av innføringen av 
Samhandlingsreformen. Sannsynligvis blir det likevel ikke de store endringene, for Ap er stort sett 
fornøyd med opplegget. 

Politisk splittelse 

Før stortingsvalget i fjor var de fire ikke-sosialistiske partiene enige om å avvikle de regionale 
helseforetakene, og i Dagbladet uttalte Dagfinn Høybråten (KrF) at helseforetakene har spilt en viktig 
rolle, men at jobben nå er gjort. Han mente at de fire regionale foretakene er i ferd med å bli et 
unødvendig byråkrati. Harald T. Nesvik (Frp) uttalte at de regionale helseforetakene vil vi legge ned 
så fort som mulig. «De har gjort Norge om til fire helserepublikker, i stedet for ett Helse-Norge», sa 
han. 

Høyre har programfestet å skille rollen som eier, utfører og bestiller for å tydeliggjøre oppgaver og 
ansvar. 

Men diskusjonen har også blusset opp innen regjeringspartiene. I VG den 22.07.10 krever SVs 
helsetalsmann på Stortinget, Geir-Ketil Hansen, omkamp om helseorganiseringen. Det er spesielt 
nedleggelsen av sykehus og fødestuer uten politisk behandling som får SV til å protestere. 
Senterpartiet mener at sykehusene må overføres til regionalt folkevalgt eierskap, men vil vente til 
neste stortingsvalg. Mye tyder derfor på at de regionale helseforetakenes tid er over ved neste 
stortingsvalg. 
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Modeller  

Det finnes mange modeller for organisering av det fremtidige helsevesen, og nedenfor er det gitt en 
kort omtale av 4 ulike modeller: Redusert byråkrati, at Helse Sør-Øst (HSØ) blir eier, eget direktorat 
eller departementsstyrt. 

Den første modellen vil være å endre dagens regionale helseforetak fra byråkratiske og sentralstyrte 
enheter til strategiske enheter som styrer i hovedsak etter overordnede føringer. Dette var 
helsereformens intensjoner, og dette vil ansvarliggjøre og motivere sykehusenes i mye større grad 
enn i dag. Samtidig vil de regionale helseforetakene bli bedre eiere med fokus på det som er viktig. 
Modellen forutsetter at departement og storting vedtar klare føringer samt skiller bedre rollen som 
eier, utfører og bestiller. 

Den andre modell er at HSØ får ansvaret for hele landet, siden det allerede har ansvaret for over 
halvparten av alle pasientene og sykehusene. 

Problemet er at HSØ har etablert et betydelig byråkrati med en sentralisert styring hvor nesten hver 
fjerde ansatt er direktør. Dette fører til at sykehusene detaljstyres i stor grad. En slik løsning vil møte 
en betydelig motstand fra mange hold. 

Direktorat  

Den tredje modellen er at et direktorat håndterer denne funksjonen som departementets fagetat. Et 
eksempel på dette er Politidirektoratet med 120 ansatte som leder 27 politidistrikt. Det er rundt 8 
ganger flere ansatte på sykehusene enn i politiet, men antall sykehus er lavere enn antall 
politidistrikt. Antall ansatte i et direktorat bør være avhengig av lederoppgavene og ikke størrelsen 
på organisasjonen. 

En direktoratløsning vil også medføre endringer av helseforetaksloven. Går man tilbake til ordinær 
statsforvaltning, vil dette være et stort tilbakeskritt. Det må derfor forutsettes at hvert sykehus har et 
eget styre. 

Departementsstyrt  

En fjerde modell kan være at sykehusene styres direkte av departementet. Dette var Rikshospitalets 
tilknytningsform før helsereformen. Fordelen med en slik modell er at departementet i hovedsak må 
holde seg til overordnede føringer. Begynner departementet å detaljstyre sykehusene og øker antall 
byråkrater, vil det fort bli en offentlig debatt om saken. En slik modell vil gi Stortinget betydelig 
innflytelse på styringen av sykehusene. Har sykehusene folkevalgte styrer blir den politiske styringen 
betydelig.  

Et eksempel på en slik modell er høyskolene og universitetene som er underlagt 
Kunnskapsdepartementet. Disse institusjonene er i antall større enn antall sykehus, og de har alle 
egne styrer med bl.a. eksterne medlemmer. 

Tiden er moden for en forandring og selv tror jeg at modellen med departementstyring vil være en 
god løsning. Men uansett modell vil det alltid være krevende å styre helsevesenet og det er viktig at 
mange deltar i denne diskusjonen før politikerne bestemmer seg. Samtidig er det mange forhold som 
må belyses før et vedtak fattes. 
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Dagens medisin – 08.03.2012 
 

 
 

MARKEDSFØRING OG FAKTA I HELSEVESENET  

Det er uakseptabelt at ventelistetallene for de uprioriterte ikke kommer tydelig frem. 
Først i år har Helse Sør-Øst pålagt sykehusene å registrere omfanget på gruppen som har 
ventet i mer enn ett år. 

VÅRT HELSEVESEN blir bedre, og mye av fremgangen skyldes økte ressurser. Men den siste tiden har 
veksten i ressursene til somatikken blitt redusert.  

Dette vil vi merke i de kommende år. 

MARKEDSFØRING. Administrerende direktør Bente Mikkelsen i Helse Sør-Øst (HSØ) presenterte sin 
versjon i Aftenposten den 12. februar. Artikkelen viser at siden 2001 har flere fått behandling: 
Ventetiden går litt ned - og det blir færre fristbrudd. Dette bildet gjelder i hovedsak både i HSØ og 
landet for øvrig. Det er viktig å få frem disse forholdene, slik at folk ser at norsk helsevesen i det store 
og hele er bra. 

Mikkelsen tar imidlertid ikke opp spørsmål som for eksempel sykehusenes produktivitet, eller at den 
største endringen fikk man ved selve overgangen til helsereformen i 2002 og innføring av 60 prosent 
innsatsstyrt finansiering (ISF). Bare de gode nyhetene nevnes - og HSØ-direktøren unngår å nevne 
årsakene til hvorfor ting har endret seg. 

ANALYSER. I Dagens Næringsliv (04/03.2011) skrev Mikkelsen en kronikk med tittelen «Reform ga 
resultater». Denne artikkelen minnet mye om reportasjen i Aftenposten, og i et innlegg i Dagens 
Medisin (09/2011); kalt «Helse Sør-Østs manglende resultater», har jeg kommentert en del av disse 
punktene. 

Hvert år utarbeides det gode rapporter som «Samdata» og «Beregningsutvalget for 
spesialisthelsetjenesten». De gir helhetlige og gode analyser, men er i stor grad beregnet for fagfolk 
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og spesielt interesserte. 

Alle burde imidlertid lese Helsedirektoratets «Nøkkeltall for helsesektoren», i alle fall de som ønsker 
økt innsikt. Dette er en årlig publikasjon som på en lettfattelig måte gir opplysninger om mange sider 
av helsevesenet. Nøkkeltallene for 2011 er nettopp publisert, og de som tar en titt innom denne 
nettsiden, vil finne mye av interesse. 

MANGLER ÅRBOK. Det er påfallende at HSØ ikke har en egen årbok for sin virksomhet som viser 
hvordan utviklingen har vært over mange år for alle de sentrale virksomhetsdataene. I dag må man 
lete i mange dokumenter, og ofte er forutsetningene for tallene forskjellig for de ulike tabellene. 
Dermed blir de ubrukelige for sammenligninger. 

En virksomhet som omfatter 60 milliarder kroner og 70.000 ansatte, burde ha en slik oversikt på sitt 
nettsted. Da vil alle ha mulighet for å se det regionale helseforetaket og de enkelte sykehus i kortene. 

GAMLE FAKTA. Den informasjonen som HSØ oppgir på sine nettsider som «fakta», er fire hovedtall. 
Når det gjelder pasientdata, viser foretaket til Helsedepartementets nettsider, men der får man kun 
tall frem til 2007 for de fleste pasientdataene. 

Dette er et alvorlig problem ettersom mange ikke har tilgang til nødvendig informasjon for å føre en 
faktabasert diskusjon. Av den grunn er det også vanskelig å vurdere oppslag som bare trekker fram 
de positive sidene - og kun nevner manglene i en bisetning. 

Helsedepartementet burde pålegge alle regionale helseforetakene å utarbeide statistiske oversikter 
med kommentarer. Tilsvarende krav bør man også stille til det enkelte helseforetak. 

VENTELISTEN ØKER. Et eksempel på dette er oppslaget i Aftenposten hvor man ser på hvordan 
utviklingen av ventetider har endret seg. For rettighetspasienter har ventetiden blitt redusert litt, og 
det er bra. For det er et riktig prinsipp å prioritere denne gruppen.  

Men man underslår at ventetiden har gått opp for de uprioriterte, og sier heller ikke noe om at køen 
for denne gruppen på landsbasis har økt med 44.000 siden 2007. Mange av dem har store plager og 
blir sykmeldt i lang tid. 

UAKSEPTABELT. Det er derfor uakseptabelt at ventelistetallene for de uprioriterte ikke kommer 
tydelig frem, for ingen pasient bør vente over ett år på behandling. Først i år har Helse Sør-Øst pålagt 
sykehusene å registrere hvor stor denne gruppen er. 

Når ettårsgrensen passeres, bør pasienten få en spesiell rettighet. Da bør vedkommende komme 
først i køen. 
 
 

  



 

30 
 

Dagsavisens Nye meninger – 05.10.2012 
 

 
 

FRA SYKEHUS TIL HELSEFORETAK – OG SÅ? 

Den tidligere helseministeren har fremmet endringer i helseforetaksloven. Endringene er 
små til tross for en omfattende debatt om virkningen av helsereformen samt de regionale 
helseforetakenes roll. Utnevnelsen av Støre gir muligheter for Ap å vurdere situasjonen på 
nytt. Behandlingen av lovforslaget i Stortinget starter valgkampen om helse. 

I 2002 tok staten over alle offentlige sykehus og omdøpte dem til helseforetak. De ble underlagt de 
regionale helseforetakene som ble opprettet samtidig. Dette ble giganter etter norsk målestokk. I 
dag er de totale driftskostnader til spesialisthelsetjenesten over 100 milliarder kroner, noe som 
tilsvarer 21 000 kroner per innbygger..  

Endring i helseforetaksloven 

Det er enorme ressurser og mange har stilt spørsmål om vi i dag har den mest hensiktsmessige 
organiseringen av helseforetakene. Det har av den grunn i lang tid vært omfattende diskusjoner om 
dette spørsmålet både faglig og politisk. 

Men den forrige helseministeren tok en snarvei ved å lage et utkast til endringer i helseforetaksloven 
før man har analysert og fått presentert hva som er gode løsninger. 

Små endringer 

Dette utkastet ble sendt ut til høring til en rekke instanser. Flere av dem uttrykte forbauselse over 
hvor små endringsforslagene var. I hovedsak var de nærmest tilpassing av den praksis som har blitt 
utviklet gjennom daglig drift og styring av foretakene. 

Her er det ingen store vyer eller dristige endringer, selv om problemer og skandaler har kommet i 
reformens kjølvann.  For det er statsministeren som er reformens opphavsmann og han holder fast 
ved modellen. 

Etter høringen har departementet utarbeidet en lovproposisjon med merknader som er oversendt 
Stortinget. Helse- og omsorgskomiteen har den til behandling og komiteen skal avgi sin innstilling den 
13. november. 
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Mangelfull evaluering 

Mange har uttrykt et ønske om at helsereformen burde evalueres som et uavhengig 
forskningsprosjekt. Men ministeren har gitt et minioppdrag til to konsulentfirma. Det ene skal 
gjennomføre en evaluering av rolle og funksjon for de regionale helseforetakene og helseforetakene. 
Det andre firmaet skal foreta en kartlegging av de regionale helseforetakenes oppgaver og 
ressursbruk. Dette er en beskjeden del av helsereformens virkninger. 

Disse to rapportene skulle vært ferdig i juni, men foreløpig har det ikke vært noen omtale av dem. 
Det kan tyde på at departementet ikke likte innholdet og ønsker visse «forbedringer». 

Alle mot, unntatt Ap 

Alle partier på Stortinget ønsker store endringer i modellen, unntatt Arbeiderpartiet. Spesielt er man 
opptatt av at de regionale helseforetakene må bort, men med ulike begrunnelser. 

Opposisjonen ønsker å avskaffe de fire regionale helseforetakene omgående om de får 
regjeringsmakten. For i dag har vi ikke ett helserike, men fire uavhengige kongedømmer, sier de. 

SV og SP har også vedtak om å fjerne de regionale helseforetakene, men så lenge de sitter i 
regjeringen er de bundet av Soria Moria II erklæringen. Nå kan egne standpunkter tas frem igjen 
siden det er stortingsvalg neste år. Alle partier kommer derfor til å presentere sin nye helsepolitikk 
utover høsten. 

SP har allerede sagt at eierskap og drift av sykehusene må forankres bedre i Stortinget, og 
desentraliseres. For de statlige sykehusforetakene mangler demokratisk legitimitet og foretakene må 
legges ned i sin nåværende form, sier partiet. Men de øvrige partiene på Stortinget vil muligens 
fortsatt mene at sykehus bør organiseres som helseforetak. Behandlingen av helseforetaksloven kan 
derfor bli starten på en tidlig valgkamp. 

Valgkamp  

Ap har innsett at partiet må komme på offensiven og dermed ble Støre utnevnt til ny helseminister. 
Det gir Ap anledning til å vurdere endringsforslagene på nytt, men det er opplagt at det blir politisk 
tautrekking om prinsippene. 

Likedan vil pasientsikkerheten få en stor plass i den politiske debatten og det vil også spørsmålet om 
det å ta ansvar etter erfaringene med skandalen på Ahus. 

New Public Management 

Den senere tid har det vært en omfattende offentlig debatt om den uheldige utviklingen ved 
innføringen av New Public Management (NPM) i offentlige virksomheter. 

Dette temaet er viktig for helseforetakene, siden helsereformen i betydelig grad er basert på 
prinsippene til NPM. Erfaringene er at det har blitt større byråkrati og mye meningsløs rapportering. I 
kronikken «Kontrolltyraniet» i VG den 26. september har prof Vanebo, som en av mange, beskrevet 
årsakene til denne utviklingen. 

Feilgrep? 
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I en leder i Tidsskriftet til legeforeningen spør redaktør Haug om «Gjør han kort prosess og erklærer 
at foretaksreformen var et feilgrep?» og mange har kommentert lederen. 

Det er gode grunner til at Støre burde trekke forslaget om endringer i helseforetaksloven og startet 
vurderingen av hvilken modell landets helsevesen trenger og hvilke alternativer som finnes. Dagens 
modell duger ikke, men de gamle løsningene hadde også store mangler. 

Spørsmålet blir hvordan få god pasientbehandling med riktig prioritering samt unngå lange 
ventelister. Dessuten må det fortsatt være forsvarlig sykehusøkonomi uten at byråkratiet vokser. 

Dermed må man også diskutere bruken av private klinikker, i hvilken grad skal man ha egenandel for 
sykehusbehandling og er det behandlinger som ikke bør være det offentliges ansvar. 
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Dagsavisens Nye meninger - 21.11.2012 
 

 

HELSE SØR-ØSTs RÅKJØRING OG MIKKELSENS 
AVGANG 

Tidligere direktør i HSØ, Bente Mikkelsen fikk for kort tid siden en ny jobb hos WHO i 
Genève. Like før hadde hun innrømmet at planleggingen av Hovedstadsprosessen hadde 
vært for dårlig. Innrømmelsen kom først etter store oppslag i pressen om uheldige 
hendelser og dødsfall ved Ahus. Det er problematisk at helseministeren belønner dårlig 
ledelse med «opprykk». 

Kjøring på rødt 

De fleste var vel forundret over at det tok så lang tid før hun endelig tok ansvar for den tragiske 
situasjonen. For i fire år har det vært råkjøring i denne prosessen. Dette på tross av at mange 
trafikklys har lyst rødt, og det har hele tiden kommet analyser som viste stor risiko for alvorlige 
konsekvenser. Men HSØ har bare gitt full gass. 

Ved overføringen av pasientansvaret for 160.000 innbyggere fra OUS til Ahus nyttårshelgen i 2011 
gikk det galt og det oppsto alvorlige pasientskader og dødsfall. En rekke av disse hendelsene er under 
etterforskning av politiet og tilsynsmyndigheter. 

Hadde dette vært trafikkulykker ville dette medført at sjåføren hadde mistet førerkortet og fått 
straff. Men istedenfor å bli fotgjenger, fikk Mikkelsen et internasjonalt førerkort for stor bil av 
helseministeren. 

Råkjøring  

En annen som også har kjørt fort var hennes nestleder Steinar Marthinsen. Han hadde ansvaret for å 
inngå en rammeavtale for datasystemet Klinisk arbeidsflate som var nødvendig for en vellykket 
fusjon av universitetssykehusene i Oslo. I løpet av svært kort tid hadde man kjøpt et kostbart system 
til 160 millioner kroner. Implementeringsfarten var stor selv om systemet ikke var testet. 
Programmet kjørte av veien og havarerte. Etterpå ble det sagt at skaden bare var 100 mill kroner for 
vraket hadde en restverdi. 
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I tillegg tok ikke HSØ tilstrekkelig hensyn til de regler KOFA har for slike anskaffelser. Disse 
hendelsene var så alvorlig at det ble et av hovedpunktene i Stortingets høring i Kontroll- og 
konstitusjonskomiteen om omstillingene ved OUS. 

I sin oppsummering av den såkalt skandaløse anskaffelsen sa flertallet at «Om dette bør ha 
konsekvenser for de involverte, er naturligvis opp til helseministeren». Men i februar ble Marthinsen 
utnevnt til viseadm direktør, så det lønner seg å råkjøre. 

Udemokratisk 

HSØ har flere ganger sagt til sykehusene at det er udemokratisk å bruke mer penger enn man har. 
Men siden HSØ ble opprettet i 2007, har det regionale helseforetaket gått med underskudd hvert år. 
Samlet har HSØ gått med to milliarder kroner i minus og i tillegg kommer årets underskudd. 

HSØ mangler derfor styring over situasjonen, siden det hele tiden oppstår ubalanse som fører til 
store underskudd hvert år. 

Store Ringvei 

Hensikten med fusjonen av de fire Oslo-sykehusene var å få samlet de sykehusene som lå nær 
Ringveien, og det var en del grunner til en slik plan. Men alt skulle gå så fryktelig fort og alt skulle 
stokkes helt om. Kjøreplanen ble uoversiktlig og HSØ kjørte bare etter sin GPS. Da går det riktig galt, 
når man ikke i tide skjønner at man er i feil kjørebane.  

Dette har medført at mange tviler på hele fusjonen. For å prøve å få en felles visjon om det store 
sykehuset, har ledelsen ved OUS forslått at hele sykehuset bygges på Gaustad. Det krever at man 
bygger over selve Ringveien i 1,1 km lengde.  

Ingen hadde vel tenkt seg at for å få til en fusjon av sykehusene langs Ringveien, er man nødt til å la 
sykehuset bli en del av selve Ringveien. Da har man kommet langt fra ideen og begrunnelsen for å 
opprette OUS. Kostnadene blir formidable og effekten av fusjonen vil ta svært lang tid.  

Bonus og kasko 

Bente Mikkelsen hadde tydeligvis bonus og kasko for hun går skadefri til tross for ansvaret for 
kjempeunderskudd, en fusjon som står i fare for å havarere, dårlige beslutninger som har gitt tap i 
milliardklassen. Andre sykehusdirektører har måttet gå for langt mindre alvorligere forseelser.  

Det er derfor foruroligende at helseministeren ikke gir tydelige signaler om at omfattende svikt har 
følger og at direktøren har et hovedansvar for fadesen. 

Avskilt RHF’ene 

Likevel løser ikke dette de andre problemene som HSØ sliter med. For neste år vil sykehusene i 
Akershus, Oslo og Vestre Viken ha et samlet innsparingskrav på godt over 1 milliard kroner. Når 
innsparingene begynner å virke og køene blir lange, blir det ingen lystig kjøretur for helseministeren 
på valgturne rundt omkring i hovedstadsområdet. 

For å komme på rett vei bør helseministeren ombestemme seg og gå inn for å avskaffe de regionale 
helseforetakene.  
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Ukeavisen Ledelse nettavis – 29.11.2012 
 

 
 

AVSKAFF DE REGIONALE HELSEFORETAKENE 

I 2002 ble sykehusene omorganisert til helseforetak og det ble samtidig opprettet 
regionale helseforetak som eiere av sykehusene og med helseministeren som øverste sjef. 

Etter ti år kan man se at de regionale helseforetakene (RHF) har gjort en nødvendig jobb for å få en 
struktur som er styrbar og de har innført noen systemer som har gitt positive resultater. Men det 
alvorlige er de mange feilgrepene. Hvor galt dette kan gå ser man av den rapporten som 
Riksrevisjonen la frem denne uken. 

Flertall for avskaffelse 

Den 13. november avleverte Helsekomiteen innstillingen om endringer i Helseforetaksloven, og der 
ser man at opposisjonen vil avskaffe RHFene, og noen ønsker tilsvarende for helseforetakene.  

Sp og SV sier også at de vil nedlegge helseforetakene, men de er i denne stortingsperioden bunnet av 
regjeringserklæringen. Neste år er det valg og nå har SV lagt frem partiets satsing på helse. De peker 
på følgende punkter som må gjennomføres: Ny finansieringsmodell, erstatte helseforetakene med en 
ny forvaltning, mindre rapportering, mindre detaljstyring fra politikerne og mer politisk kontroll på de 
store beslutningene.  

Sentralisert makt 

RHFene har en sentralisert og ovenfra og ned-styring og griper rett inn i sykehusenes daglige drift. De 
bruker betegnelsen mor-datter til å beskrive denne styringsformen. 

For å være på den sikre side har for eksempel Helse Sør-Øst (HSØ) tilsatt sine egne direktører som 
styreledere ved sykehusene. Nå er denne ordningen nettopp avskaffet, men dette forandrer ikke 
vesentlig på den måten det regionale helseforetaket tenker og styrer på. 

Pasienter ble økonomi 

Noen få år før helsereformen kom, ble innsatsstyrt finansiering (ISF) innført. Da gikk man bort fra 
rammefinansiering av sykehusene til en blandingsmodell med rammer og stykkprisfinansiering. 
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Samtidig gikk man over til regnskapsprinsipper som næringslivet benytter. 

Fokus ble dermed rettet fra hva koster behandlingen til hvor mye kunne sykehusene få i betaling. 
Dette etablerte en bevist økonomitenkning og det ble viktig å få til best mulig registrering. For 
tidligere var legene mest opptatt av å behandle pasienter og ikke så nøye om det ble riktig registrert i 
datasystemet. Nå ble dette viktig og noen brukte kreativ DRG-koding for å redde avdelingens og 
sykehusets budsjett.  

Det er nå mulig å innføre rammefinansiering igjen, men da må man også innføre systemet kostnad 
per pasient (KPP), slik at man kan kontroller at det enkelte sykehus driver effektivt. 

Rapporteringsbølgen 

Hvert år utarbeider Helsedepartementet et oppdragsdokument til alle de regionale helseforetakene. 
På en måte er det et oversiktlig dokument med føringer fra departementet og Stortingets behandling 
av budsjettet. Men etter hvert har det kommet inn mange spesifikke krav, og årets dokument har 69 
overordnete mål, 74 mål og 30 styringsparametere. 

Men hovedproblemet er at RHFene utarbeider sine oppdragsdokumenter. Årets oppdrag- og 
bestillingsdokument fra HSØ er på 43 tettskrevne sider og de har plusset på en rekke nye 
overordnete mål og målsetninger samt et økt antall styringsparametere. Disse kravene må mange 
avdelinger og seksjoner følge opp, noe som gir en bølge av rapporter. I tillegg kommer de faste 
detaljerte innrapporteringene oppover i systemet. 

Få helsesaker 

Departementets styring av det enkelte RHF skjer gjennom foretaksmøter. De igjen holder 
foretaksmøter med det enkelte sykehus.  

Dette som er overraskende er at en stor del av møtene gjelder administrative og økonomiske 
forhold. Dermed ble økonomi, finansiering, avskrivningsregler, salg av eiendommer og likviditet 
hovedsaker i styringen av sykehusene. Fokus blir tatt bort fra medisinske spørsmål og saker om 
forskning og helse er nesten fraværende.  

Glavalag 

De regionale helseforetakene er organisasjonsenheter som står lagt fra den daglige driften av 
sykehus. RHFene er derfor et administrativt og faglig glavalag. Hadde man avskaffet RHFene, ville 
helseministeren hatt en mulighet for å drøfte helsefaglige spørsmål direkte med sykehusene. Det 
ville gitt anledning til å ha en formell og en uformell dialog. 

RHFene har utbygd store staber og administrasjoner med velutdannete medarbeidere som iverer 
etter å sette i gang prosjekter og opprette utvalg, slik at de kan berettige sine posisjoner og få utøve 
innflytelse. Dette øker byråkratiet og stjeler verdifull tid hos personer i den pasientrettete 
virksomheten. Erfaringen viser også at nesten en fjerdedel er direktører i HSØ eller i tillegg kommer 
en rekke andre sjefer.  

Fire kongeriker 

I dag er det fire RHFer og HSØ er den desidert største. Selv om de prøver å samordne seg, har de ofte 
vanskelig for å bli enige om fellesopplegg. For eksempel strandet prosjektet om felles logistikk- og 
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økonomisystem og et felles turnus- og lønnssystem er heller ikke på plass. 

Nå skal HSØ bruke 4-6 milliarder kroner de fire kommende år til IKT-satsing. De har nettopp anskaffet 
et nytt lab-system og PAS/EPJ som alle sykehusene i regionen skal benytte. Med disse er forskjellig 
fra de andre regionenes versjoner. 

Alle regionene har laget sine egne budsjettmodeller for fordeling av midler til sykehusene og slik er 
det på flere områder. 

Man må få nasjonale løsninger for det som er naturlig å sentralisere. Det er systemer som er 
standardløsninger og transaksjonstunge. Det øvrige bør man overlate til sykehusene og klinikkene 
samt skape felles samhandlingsarenaer. 

Legg ned RHFene 

Det er mange grunner for å nedlegge RHFene, men den viktigste er at de har etablert en kultur og 
styringsform som blir vanskelig å endre. 

I dag har man 19 store sykehus og dette er et styrbart antall. Dette er organisasjoner med høy faglig 
og administrativ kompetanse. Legges RHFene ned må helseministeren vurdere om man skal ha et 
direktorat eller om det beste er å styrke eieravdelingen i departementet. Velges den siste løsningen 
vil det politiske ansvaret være klart og mulighetene for å opprette et stort byråkrati er begrenset. 
Dermed vil helse igjen bli det sentrale i styringen av sykehusene. 
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4. Ventelister, garantier og dødsfall 

Etter at staten har fått ansvaret for helseforetakene, har stram økonomistyring blitt 
hovedmålsettingen. Dette har ført til at omfanget av pasientbehandlingen må tilpasses 
budsjettrammene, noe som igjen fører til prioriteringer og delvis rasjonering av behandling.  

Heldigvis har budsjettrammene blitt økt betydelig i perioden, men likevel ikke tilstrekkelig, for et 
økende antall står i kø. Spesielt må pasienter uten rett til helsehjelp vente lenge og ventetiden øker 
for hvert år. 

Samtidig fører den medisinske utviklingen til at nye pasientgrupper kan behandles med godt resultat. 
På mange måter er det nesten ingen grenser for hva helsevesenet kan gjøre, men de økonomiske 
rammene setter klare grenser. Følgelig oppstår det pasientkøer og ventelister samt behov for 
prioriteringsregler.  

Ingen helseminister kan i lengden leve med lange køer, og budsjettene må økes. Det må derfor hele 
tiden stilles krav til sykehusene om å få mest mulig helse for hver krone og det er mye som kan gjøres.   

Ved innføringen av kreftgarantien har man gjort et viktig tiltak for én pasientgruppe, men dette ble 
en stor nedtur da den viste seg bare å være en målsetning og ikke en lovfestet rett. Men 
pasientrettighetene øker stadig og har blitt omfattende. 

Det blir problematisk når køer fører til unødvendige dødsfall og lidelser. Enda verre blir det når dette 
skyldes dårlig organisering og prosjektgjennomføring som i forbindelse med Hovedstadsprosessen. 
Hvem har ansvaret for køene og hvem tar ansvar for unødvendige dødsfall? 
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Dagbladet - 29.03.2011  
 

 
 

HELSEMINISTERENS HODEPINE  
SYKEHUS-NORGE: Den strenge økonomistyringen av helseforetakene fører til betydelig 
rasjonering av pasientbehandling. 

HELSEMINISTEREN er nettopp blitt kvitt en stor hodepine. For første gang går alle de regionale 
helseforetakene i pluss, og dette vil helseministeren komme til å bruke i sine politiske taler. 

Men den strenge økonomistyringen fører til betydelig rasjonering av pasientbehandling. For 
sykehusene må holde sine budsjetter, og den enkleste og hurtigste måten er å begrense 
tjenestetilbudet, noe som gir en ikke-optimal sykehusdrift. 

DETTE RESULTERER i en økning i ventelistene som er noe av de største problemene en helseminister 
kan ha. Siden 2007 har køen vokst med førtifire tusen og i dag er køen på i alt 257.000 ventende. 
Dette gir derfor en voksende hodepine for helseministeren. 

Hennes medisin er sterkere kontroll med sykehusene, og oppfølging via hyppige rapporteringer. Men 
dette løser ikke det grunnleggende problemet, men vil sannsynligvis avdekke nye problemer. 

PASIENTRETTIGHETSLOVEN og forskrift om prioriteringer i helsetjenesten, gir føringer for 
prioritering av pasientbehandling til de som trenger det mest. Intensjonene i loven er derfor de aller 
beste, men det ble ikke laget veiledere for hvordan lovverket skulle praktiseres. De enkelte sykehus 
og de regionale helseforetakene tolket loven etter eget skjønn. Det førte at til sykehusene i Helse 
Midt-Norge ga denne rettigheten til nesten alle sine pasienter, mens Helse Nord-Norge ga slike 
rettigheter til under halvparten. 

DET ER INNFØRT en rekke mekanismer for at rettighetene skal oppfylles, og man har mulighet for å 
straffe sykehusene økonomisk hvis rettighetene ikke oppfylles. Sykehusene gir naturligvis 
førsteprioritet til disse pasientene, men virkningen blir at ikke-rettighetspasienter kommer lenger 
bak i køen. 

FOR Å FÅ EN MER likeartet praksis om hvem som bør defineres som rettighetspasienter, er det nå 
utarbeidet prioritetsveiledere for en rekke fagområder, men mange gjenstår. Dette har ført til en viss 
bedring, men fortsatt er det ulik praksis mellom de forskjellige regionale helseforetakene. Men dette 
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fører til at flere pasienter ikke blir definert som rettighetspasienter. 

Rettighetspasientene har hatt en liten økning i ventetiden og ligger nå på rundt 70 dager, mens ikke-
rettighetspasienter har hatt en betydelig økning de siste årene. Ventetiden for denne gruppen er nå 
93 dager. 

SIDEN DETTE er gjennomsnittstall, betyr dette at mange i denne gruppen må vente veldig lenge, men 
det har myndighetene liten oversikt over. De vet for eksempel i begrenset grad hvor mange som har 
ventet ett år og innen hvilke fagområder. Man burde ha en maksimumsfrist, slik at ingen pasienter 
må vente mer enn ett år. Dette gjelder spesielt innen områder hvor det er store 
kapasitetsproblemer. Dette vil gi stor effekt på gjennomsnittlig ventetid i den nasjonale statistikken 
og helseministeren kan få skryt for godt resultat. 

ET EKSTREMT UTSLAG på hvordan sykehus kan agere for å unngå brudd, var ventelistejukset ved 
Asker og Bærum sykehus. Dette ga helseministeren en akutt hodepine, for dette viste hvordan et 
system kan misbrukes og resultatet var skremmende. Skandalen førte til at alle sykehusene ble 
pålagt å gå gjennom sine rutiner og kontrollere listene. 

En annen bivirkning av økte ventetider og usikkerhet om behandlingskapasiteten er at folk i økende 
grad tegner helseforsikringer. Da er man sikret rask behandling uavhengig om man er 
rettighetspasienter eller ei. Og er det ikke tilstrekkelig behandlingskapasitet her hjemme, sendes 
pasienten til utlandet. Greier ikke helseministeren å stoppe den uheldige utviklingen i ventetider, vil 
hodepinen øke. 

MEN MANGE GRUPPER blir nedprioritert. Et slikt eksempel er hjerteflimmer. I år er det endelig blitt 
satset på ablasjonsbehandling, ikke minst pga et sterkt debattinnlegg og intervjuer med forfatter og 
musiker Ketil Bjørnstad. Han reiste til Danmark for egen regning og ble frisk. 

HJERNESLAG er landets tredje hyppigste dødsårsak og den vanligste årsaken til invaliditet. Ved 
behandling innen 90 minutter, kan en av to reddes fra invaliditet eller død, ifølge seksjonsoverlege 
Lars Thomassen ved Haukeland sykehus. Dette vil kreve et tilsvarende opplegg som ved hjertestans, 
men helsevesenet har foreløpig ikke midler til å innføre en slik kvalitetsmessig heving av 
behandlingen. 

GJENTATTE GANGER ser man derfor at behandlingsmetoder ikke blir introdusert fordi sykehuset ikke 
har råd til å innføre en ny kostbar behandling eller øke en kostbar behandling når pasientene melder 
seg. Et eksempel på dette er PET-skanning av kreftpasienter 

I fjor viste media flere ganger konsekvensen av manglende røntgen- og CT-kapasitet. Dette kan fort 
endres ved avtaler med private røntgeninstitutter, men dette gir flere pasienter, økte køer og mer 
hodepine. 

SAMTIDIG KOMMER nye grupper til når nye medisiner og behandlingsopplegg utvikles. Hvor langt 
skal man strekke seg og hvem skal prioriteres, ble heftig diskutert da helsedirektør Bjørn-Inge Larsen 
i Aftenposten den 5. juni i 2010 sa at man også i Norge må være forberedt på å si nei til nye kostbare 
behandlingstilbud. Hvis det er godt dokumentert at levetiden forlenges med ett år, til 1000 kroner 
dagen, er det innenfor rammen av hva man kan gi til norske pasienter, uttalte Helsedirektoratet i en 
konkret sak. Disse skal også få behandling innen stramme økonomiske rammer. 

DEN RASKESTE MÅTEN å redusere ventelistene og unngå ytterligere rasjonering av behandling, er å 
øke budsjettrammene. Men dette er ikke en tilstrekkelig løsning for å unngå hodepine. Skal man 
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lykkes må effektiviteten også økes, slik at behandlingskostnadene går ned samtidig som det 
behandles flere pasienter. 

I dag har sykehusene og de regionale helseforetakene dårlig oversikt over hvor mye det koster å 
behandle pasientgrupper eller den enkelte pasient. Departementet burde derfor helhjertet satse på å 
få realisert prosjektet Kostnad pr Pasient (KPP). En implementering av dette prosjektet ved alle 
sykehus er helt nødvendig om sykehusene og myndighetene skal kunne beregne 
behandlingskostnadene og måle sykehusenes effektivitet.  

DENNE MODELLEN er dessuten en mye bedre avspeiling av den virkelighet som sykehusene og 
helsepersonell arbeider under og de ansatte vil forstå bedre de økonomiske beregningene enn 
dagens abstrakte modeller. 
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Adresseavisen – 21.10.2011 
 

 
 

KREFTGARANTI TIL GLEDE OG BESVÆR  

Som tidligere kreftpasient med lymfom, vet jeg hvordan det føles når kulen på halsen 
vokser for hver dag som går og frykten øker med kulens størrelse.  

Årlig er det over 27 000 nye krefttilfeller  

Jeg leste derfor med spenning regjeringens vedtak om kreftgarantien. Vedtaket viser vilje til satsing, 
men opplegget medfører en stor utfordring for de store sykehusene.  

Kreftpasienter er allerede definert som rettighetspasienter og skal ha høy prioritet. Men litt over 
halvparten av alle pasientene i Norge er rettighetspasienter og ofte har sykehusene problemer med å 
holde sine frister.  

Det er derfor fint at helseministeren har innført en kreftgaranti. Det betyr at man skal vente i 
maksimum 20 virkedager fra henvisning til sykehus og til at behandlingen skal starte. Selv 20 dager 
føles som en evighet når man har kreft. Problemet er at denne garantien ikke er lovfestet, men kun 
en målsetning for sykehusene og et signal til sykehusene om å prioritere kreftpasientene fremfor 
andre pasientgrupper  

Ordet garanti er derfor misvisende og mange kreftpasienter har allerede blitt svært skuffet. Likevel 
er dette en bra start, for kreft er den sykdommen folk frykter mest. Dette blir en stor oppgave, siden 
kreftbehandling er ressurskrevende. Det fører til press på de kritiske behandlingsressursene samt at 
stråling og kreftmedisiner er dyre behandlinger. Sykehusene vil dermed få store utfordringer når de 
skal innfri garantien.  

Landets største kreftsykehus, Radiumhospitalet, sier at halvparten av pasientene venter litt under 20 
dager. Resten må vente til dels betydelig lenger. Får man mer penger, skal garantien bli oppfylt sier 
sykehuset. Men det kom ingen nye midler. Unnsett betyr det at Oslo universitetssykehus (OUS) må 
omdisponere midler til kreftbehandling. De fleste kjenner til sykehusets problemer, og en slik 
prioritering kommer til å gå ut over andre pasientgrupper.  
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Det er dessuten mangel på fagfolk, og det tar mange år å utdanne nye. En løsning kan være å be 
legene om å øke arbeidstiden. Men Arbeidstilsynet har varslet at legenes arbeidstid skal reduseres. 
Nytt utstyr med bedre kapasitet og kvalitet kan være en løsning. Men for å investere må sykehusene 
ha overskudd. Dermed biter man seg selv i halen. St Olavs hospital har på mange måter tilsvarende 
utfordringer, selv om sykehuset har fått et stort og moderne sykehusanlegg.  

Et eksempel på hvor problematisk det er å omfordele helsekroner både nasjonalt og regionalt, er 
fylkesordfører Sandviks kronikk i Adressa den 2. juli i år. Før sommeren så det veldig lovende ut med 
en ny budsjettmodell som skulle gi St Olav en økt budsjettramme på nesten hundre millioner kroner. 
Men det var bare så vidt denne modellen ble vedtatt. Men samtidig har Helse Midt-Norge antydet et 
kutt for alle sykehusene i regionen for å få tilstrekkelig økonomisk handlingsrom og for St Olav betyr 
dette en reduksjon på 200 mill kroner for neste år. Det fører eventuelt til ytterligere sparing og 
reduksjon av sykehusets bemanning.  

I tillegg har Helse Midt-Norge med utgangspunkt i Strategi 2020 startet arbeidet med en ny helhetlig 
regionsplan for kreftbehandlingen. En prosjektgruppe skal legge fram sitt forslag i oktober 2011, og 
skal komme med forslag til «organisering av behandlingstilbudet. Det omfatter pasientforløp, 
grensesnittet mot 1.linje, desentraliserte sykehusfunksjoner, lokalsykehus, universitetssykehuset og 
spesialiserte nasjonale funksjoner». Denne planen må naturligvis ta hensyn til kreftgarantien, og det 
betyr at kreftpasienter må prioriteres først. Dette fører til at St Olav må foreta enda hardere 
prioriteringer.  

I en kronikk i Adressa den 7. juli 2011 om «Fullt sykehus?» viser adm. direktør Kvernmo ved St Olav 
hvor krevende driften er for et stort sykehus. Lettere blir det ikke fremover, siden helseministeren nå 
krever rapportering om sykehusenes innfrielse av kreftgarantien. Samtidig har Kreftforeningen 
annonsert at de vil følge med for å sikre at utviklingen går i riktig retning, og dette er en mektig 
organisasjon. De vil påse at planen i størst mulig grad blir gjennomført og kommer til å ha en aktiv 
rolle fremover i oppfølgingen, både overfor pasienter og pårørende med informasjon, råd og 
veiledning, og også overfor allmennheten og beslutningstakere, sier foreningen.  

En oversikt fra Norsk pasientregister over utviklingen pr 1. tertial viser at for rettighetspasienter var 
den gjennomsnittlige ventetiden 64 dager i 2008 mot 63 dager i år. Det viser at landets sykehus har 
prioritert rettighetspasientene og det er et riktig prinsipp. Men ulempen er at det går på bekostning 
av de som ikke er rettighetspasienter. I 1. tertial 2008 var ventetiden på 80 dager for denne gruppen 
og den har økt hvert år og er nå 95 dager. Den nye kreftgarantien vil bidra til å øke ventetiden 
ytterligere for denne gruppen hvis ikke sykehusenes behandlingskapasitet økes.  

Årlig er det over 27 000 nye krefttilfeller, og fagfolkene regner med at antallet vil øke de kommende 
år pga veksten i antall eldre. Samtidig øker andel som blir friske, og i dag overlever 2/3-deler av 
kreftpasientene, og forskningen gir håp om enda bedre resultater.  

Gjennomføringen av kreftgarantien, reduksjon av ventelister og innføringen av 
samhandlingsreformen vil koste mye og det vil bli en konkurranse om pengene. Skal ikke 
kreftgarantien få et dårlig rykte eller bare bli ord, er det nødvendig at regjeringen øker 
helseforetakenes ressurser.  
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Den norske legeforenings Blogg – 21.03.2012 
 

 
 

PASIENTER UTEN RETTIGHETER MÅ VENTE LENGE  

For kort tid siden kom Norsk pasientregister med en oversikt over ventetider og fristbrudd for 2011 
(1). Rapporten viser at det er mye som går bra i helsevesenet og i driften av sykehusene. 

Lovprising av resultatet 

Helse- og omsorgsdepartementet har derfor en nyhetssak om dette på nettet (2) og skriver bl.a.: 
«Strøm-Erichsen roser helsepersonell landet over og mener stor innsats er årsaken til nedgangen. - 
Norge har et helsevesen i verdensklasse og vi kan være stolte av stolte av helsearbeiderne våre. 
Samtidig vil regjeringen legge til rette for at resultatene i 2012 blir ennå bedre, sier helse- og 
omsorgsministeren.» 

Tilsløring av resultatet 

Men departementet dekker over en alvorlig utvikling i ventetidene. Departementet opererer nemlig 
med ventetider for pasienter med rettigheter og gjennomsnittlig ventetid for pasienter totalt. Men å 
bruke gjennomsnittlig ventetid for alle pasienter tilslører de reelle forholdene.  

Man bør bruke ventetider for rettighetspasienter og for dem uten denne rettigheten. Da ser man den 
uheldige utviklingen innen somatikken, som vist i tabell 1. 
 
Somatikk 2007 2008 2009 2010 2011 
Rettighetspasient 64 67 70 69 64 
Uten rettighet 81 83 88 93 97 
Gjennomsnittlig ventetid 72 73 77 79 77 

Tabell 1: Oversikt over gjennomsnittlig ventetid i somatikken, for rettighetspasienter og for dem uten 
rettighet, på landsbasis for perioden 2007-2011 (Kilde: Norsk pasientregister) 

Rettighetspasienter på 2007-nivået 

Tabellen viser at det var en økning i ventetiden for rettighetspasienter fra 2007 til 2009 og deretter 
en nedgang. Det har ført til at nå er ventetiden den samme som den var i 2007.  

Samtidig har man de siste årene fått prioriteringsveiledere for å få en felles nasjonal standard. Dette 
har ført til at andelen rettighetspasienter har gått ned, og er i dag rundt 60%. Men fortsatt er det 
betydelige variasjoner (6, 7), selv om man har utviklet prioriteringsveiledere for 32 fagområder. 

Ventetiden øker for dem uten rettighet 
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Det er klart at gruppen med rettighetspasienter er de som skal og må prioriteres. Likevel kan man 
ikke overse den alvorlige utviklingen innen ventetiden for somatiske pasienter uten rettigheter.  

I 2007 var ventetiden i gjennomsnitt 81 dager på landsbasis. Siden har ventetiden økt hvert år og er 
nå på 97 dager. Det er en årlig økning på 5%. 

Det betyr at hvis denne utviklingen fortsetter, vil man snart passere 100-dagersgrensen for denne 
gruppen. Jeg antar at det ikke vil bli noen markering av et slikt resultat. Pasientforeninger og andre 
bør imidlertid si klart i fra at dette ikke er akseptabelt. Selv har jeg skrevet en kronikk i Dagbladet, 
Helseministerens hodepine (4), om disse problemene. 

Helse Sør-Øst skryter 

Den samme utviklingen har Helse Sør-Øst hatt i disse årene, men i denne helseregionen har 
ventetiden for rettighetspasienter vært relativ stabil, som vist i tabell 2 
 
Somatikk 2007 2008 2009 2010 2011 
Rettighetspasienter, HSØ 62 63 66 63 63 
Uten rettigheter, HSØ 78 77 84 85 91 

Tabell 2: Ventetider for pasienter i Helse Sør-Øst innen somatikk for perioden 2007-2011 (Kilde: Norsk 
pasientregister) 

Utviklingen i antall dager som pasienter uten rettigheter må vente, har vært sterkt økende i Helse 
Sør-Øst, men ikke like sterk som på landsbasis. 

Derfor har Helse Sør-Øst få grunner til å skryte av utviklingen av ventetider innen somatikken, 
utenom at de er bedre enn de andre regionene. 

I et debattinnlegg i Dagens medisin, Markedsføring og fakta i helsevesenet (3), har jeg dessuten 
kommentert mangelen på oversiktlig og pålitelig statistikk. 

Ettårsgrense innført 

Tall fra Norsk pasientregister viser at andelen pasienter som har ventet mer enn ett år før helsehjelp 
ble igangsatt, de siste tre årene har vært på 2%. Dette er en dobling fra de foregående årene. Selv 
små prosenter blir til et stort antall pasienter. 

Men det som er positivt, er at Helse Sør-Øst har vedtatt at som hovedregel skal ingen pasienter vente 
over ett år. Dette skal inngå spesifikt i oppfølgingen av helseforetakene (5). 

Dermed får man en strukturert oversikt over hvor mange pasienter dette er. Man får også mulighet 
til å analysere hvorfor denne køen har oppstått, og hva som må gjøres for å redusere den. 

Median, gjennomsnittstall og rydding 

Gjennomsnittstall er på en måte et dårlig mål av flere grunner. En grunn er at mange langliggere får 
stor innvirkning. 

Rydding i ventelister har derfor vært en hyppig øvelse, men etter hvert er datasystemene blitt bedre. 
Likevel blir slike dugnader iverksatt etter behov. Etter problemene i Vestre Viken ble alle 
helseforetakene beordret til en grundig gjennomgang av sine ventelister. Spesielt påvirkes 



 

46 
 

statistikken i de tilfellene hvor pasientene er blitt behandlet, men ikke avviklet fra ventelistene.  

Samtidig viser oversikten i tabell 3 at halvparten av alle pasienter innen somatikken blir behandlet i 
løpet av 50 dager. Da har man ikke tatt med øyeblikkelig hjelp, som utgjør rundt 70% av pasientene. 
 

Somatikk  2007 2008 2009 2010 2011 

90-percentil 161 163 168 176 169 

Median 48 48 49 50 50 

Tabell 3: Median ventetid (dager) og 90-percentilen for alle somatiske pasienter for perioden 2007-
2011 (Kilde: Norsk pasientregister) 

Ingen bør vente over ett år 

Et annet interessant mål er 90-percentilen. Det er den ventetiden det tar for at 90 prosent av 
pasientene får behandling. Tall fra Norsk pasientregister viser at 90-percentil ventetid reduseres i alle 
sektorer for både rettighetspasienter og andre pasienter.  

For de somatiske pasientene har utviklingen vært som vist i tabell 3. Den tabellen viser at de siste 
10% av pasientene venter mer enn 5,6 måneder. Det betyr også at det bør være mulig å behandle 
alle pasienter før ett år er gått, utenom de som av medisinske årsaker må vente lenger. Blir de ikke 
behandlet innen ett år, bør de få spesielle rettighetsgarantier. 

Litteratur 
1. Norsk pasientregister. Ventetider og pasientrettigheter 2011. Oslo: Helsedirektoratet, 2012. 
2. Ventetiden går ned. Nyhet på hjemmesiden 1.3.2012. Oslo: Helse- og omsorgsdepartementet, 
2012. 
3. Jomar Kuvås. Markedsføring og fakta i helsevesenet. Debattinnlegg Dagens medisin 5/2012 
4. Jomar Kuvås. Helseministerens hodepine. Kronikk Dagbladet 29.3.2011. 
5. Årlig melding 2011 til Helse- og omsorgsdepartementet. Hamar: Helse Sør-Øst, 2011. 
6. Hva er hensiktsmessige ventetider inn i spesialisthelsetjenesten? Oslo: Nasjonalt råd for kvalitet og 
prioritering i helse- og omsorgstjenesten, 2011. 
7.  Prosjekt: Praksis ved bruk av prioriteringsveiledere i spesialisthelsetjenesten. Oslo: Nasjonalt 
kunnskapssenter for helsetjenesten, 2011. 
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Ukeavisen ledelse 18.01.2013 
 

 
 

GJENNOMSNITTLIGE DØDSFALL OG LIDELSER  

Det er med undring jeg hørte statsminister Stoltenberg svare på spørsmålet i Stortingets 
spørretime den 16. januar om situasjonen ved Ahus.  

I sitt svar sier han blant annet at « Vi har ikke noen dokumentasjon som tilsier at Ahus har noe lavere 
kvalitet enn andre sykehus, men selv de beste sykehus begår feil.» 

Selvfølgelig dør pasienter eller får skader etter behandling på sykehus og normalt skyldes dette 
pasientens tilstand. Men noen ganger blir det gjort feilvurderinger i en kritisk og uoversiktlig 
situasjon. Dessuten handler det i enkelte tilfeller om menneskelig svikt eller utstyr som ikke fungerer. 
Alle sykehus jobber hardt med å lære av slike feil for å øke pasientsikkerheten. Og alt i alt har norske 
sykehus gode resultater. 

Ahus burde med nytt sykehusbygg og moderne utstyr vært bedre enn de fleste i løpet av kort tid. 
Men sykehuset har foreløpig ikke lykkes med dette. 

En hovedgrunn er at departementet og Helse Sør-Øst har gitt rammer og føringer som ikke har vært 
mulig å oppfylle. Dermed har det oppstått krevende situasjoner og pasientbehandlingen har blitt 
lidende. Denne situasjonen er noe helt annet enn det å forbedre den ordinære sykehusdriften. 

Politiet etterforsker flere dødsfall og alvorlige skader og tilsynsmyndighetene følger nøye opp 
situasjonen ved Ahus. I tillegg har mediene i en lang periode gitt mange beskrivelser av dårlige 
pasientopplevelser og tilfeller av dødsfall, og allmenheten er bekymret. 

Statsministeren prøver å berolige folk med at Ahus ikke har noe lavere kvalitet enn andre sykehus, 
men det er en dårlig trøst når sykehuset burde være blant de beste. Statistikk er en dårlig forklaring 
for de som blir rammet, og spesielt for de pasientene som opplever at deres tilfelle er en direkte 
følge av omstillingsprosessen.  

Det er problematisk når statsministeren prøver å frikjenne regjeringen for ansvar ved å si at dette 
ikke er noe unormalt, men helt som forventet i forbindelse med en stor omstillingsprosess. Svikten 
gjemmes bort i en gjennomsnittsbetraktning, og dette må sies å være en merkelig 
ansvarsfraskrivelse. Statsministeren og helseministeren peker bare på sykehusets ledelse og sier at 
de har ansvaret. De må selv ordne opp, og får tildelt 8 ekstra legestillinger av HSØ. Siden det ikke 
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følger med lønnsmidler, hjelper det lite når sykehuset skal spare store beløp i år. 

Det har vært 14 spørsmål i Stortinget om Ahus og enda flere om prosessen ved Oslo 
universitetssykehus. Hver gang har regjeringen sagt at alt er i godt gjenge, men alle kan se at dette 
ikke er sant. Jeg tror mange er opprørt over at ingen tar ansvar på overordnet nivå. 

 

  



 

49 
 

5. Økonomistyring, stykkpris og Kostnad per 
pasient (KPP) 

De norske helseforetakene bruker hele 10 milliarder kroner hver måned. Man skulle forvente at 
departementet satser mye på å få en best mulig budsjett- og økonomimodell når man bruker så 
enorme midler. Men de systemene man benytter er grove og mangelfulle.  

I 2013 besto finansiering av den somatiske delen av sykehus av en rammebevilgning på ca. 60 prosent 
og Innsatsstyrt finansiering (ISF) som utgjør rundt 40 prosent. Ved regjeringsskiftet har ISF- 
refusjonsandelen blitt økt fra 40 til 50 % fra 2014.  

Det blir dermed mer lønnsomt for sykehusene å øke aktiviteten. Bruken av stykkpris har også i en del 
tilfeller ført til juks med kodesettingen. 

For noen år siden innførte departementet kriteriebaserte budsjettmodeller, som gjør at det har blitt 
en riktigere fordeling av budsjettmidlene mellom de regionale helseforetakene. Og de har igjen 
innført lignende modeller for tildeling av rammer til sykehusene. 

ISF er basert på DRG (diagnoserelaterte grupper) som er et system for å klassifisere sykehusaktivitet i 
ulike grupper basert på bl.a. diagnoser og prosedyrer, og hver behandling skal registreres i én av 
systemets 870 ulike grupper. 

Behandlingen av pasienter er et komplisert samspill mellom mange fagmiljøer og behovet for de ulike 
tjenestene varierer med den enkelte behandling. KPP er en betegnelse på en helhetlig modell og 
metode for beregning av kostnader tilknyttet ett enkelt pasientopphold eller pasientgruppe. Systemet 
bygger på en detaljert oversikt over behandlingsforløp med bruk av medisinske data, økonomitall og 
ressursinnsats. Dette er en vesentlig bedre økonomimodell enn dagens system, noe jeg har skrevet 
mye om. 

Riksrevisjonens undersøkelse av «Effektivitet i sykehus», sies det klart at bruk av verktøy som fordeler 
kostnader per pasient (KPP) kan bidra til mer effektiv drift, se revisjonens Dokument 3:4 (2013-2014): 
«Det er et mål at KPP gradvis skal tas i bruk av sykehusene. Foreløpig bruker få sykehus denne typen 
verktøy. Det mest produktive helseforetaket bruker det aktivt i virksomhetsstyringen. Undersøkelsen 
finner flere eksempler på at et slikt verktøy har bidratt til å effektivisere driften ved sykehuset. For å 
oppnå mer effektiv drift er det avgjørende at sykehusledelsen involverer det medisinske fagmiljøet i 
bruken av verktøyet. Undersøkelsen viser flere eksempler på hvordan sykehuset har identifisert 
mangelfulle rutiner og uheldige avgjørelser som påfører sykehuset unødvendige kostnader.» Se også 
Kontroll- og konstitusjonskomiteens Innst. 135 S (2013–2014). 

OUS er ganske forskjellig fra landets øvrige sykehus fordi 2/3-deler av behandlingen består av 
regions- og landsfunksjoner med stort innslag av høykostmedisin. Dette har ført til en budsjettmessig 
vanskelig situasjon fordi HSØs budsjettildeling har tatt lite hensyn til dette forholdet. 
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Dagsavisen 08.02.2012 
 

 

 
 

HØYKOSTMEDISIN TIL LAVPRIS  

Det er mange grunner til at Oslo universitetssykehus (OUS) går med underskudd og sliter 
på mange områder. En av de viktigste årsakene er at sykehuset får dårlig økonomisk 
uttelling for en stor andel av sine pasienter. 

Hele to tredjedeler av sykehusets pasientbehandling innen somatikken er region- og landsfunksjoner. 
Lokalsykehusfunksjonen er derfor relativt lav, og det betyr at mesteparten av sykehusets behandling 
er kostbar og til dels svært kostbar. 

Det betyr at OUS på mange måter er en helt annen type sykehus enn de øvrige i landet. 

For eksempel krever transplantasjoner en massiv innsats fra mange ulike faggrupper og en stor del av 
Rikshospitalet involveres på en eller annen måte. Da står det om minutter og alle fagmiljøene må på 
plass med en gang. Men det er mange slike høykvalifiserte fagteam som rykker ut for å redde liv hele 
året rundt. 

Det er gledelig at antall transplantasjoner er økende og i dag er OUS det største 
transplantasjonssykehuset i Europa, men denne virksomheten er ressurskrevende. 

Det er derfor viktig at man får riktig betaling for aktiviteten, men dette er ikke tilfelle for OUS. 

Det norske finansieringssystemet er basert på gjennomsnittskostnadene for en del utvalgte sykehus. 
Problemet er at lands- og regionspasientene ved OUS har et kostnadsnivå på over 130% av 
landsgjennomsnittet. Kostnadsbildet er derfor helt annerledes enn for alle de andre sykehusene. 

Det alvorlige i denne saken er at Helse Sør-Øst (HSØ) bare har gitt sykehuset en refusjonssats på 
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120%. Nå er det en del takster som er tilpasset sykehusets behandlingsopplegg. Likevel er det ingen 
tvil om at det en betydelig underfinansiering av sykehuset, siden region- og landsfunksjonene 
representerer så stor andel av sykehusets virksomhet. Dette utgjør mange millioner kroner. 

I tillegg innførte HSØ en ny budsjettmodell for hele regionen. Hensikten var at det skulle bli en 
riktigere fordeling av budsjettene mellom de forskjellige helseforetakene. Dette medførte at 600 mill 
kroner ble omfordelt fra sykehusene i Oslo og gitt til de andre sykehusene i regionen. Denne 
innsparingen har blitt en ekstra byrde for OUS midt i omstillingsprosessen. 

Den store mangelen ved modellen er at HSØ har innført denne modell uten å ta særlig hensyn til 
regions- og landsfunksjonene. Denne viktige delen vil først bli inkludert i modellen til sommeren. Da 
vil man også utrede hva FoU-virksomheten og undervisning av medisinerstudenter betyr 
kostnadsmessig. Til sommeren vil man også utrede kostnadene for akuttmedisinen, som er en tung 
virksomhet ved OUS. Igjen taper OUS millionbeløp. 

Rikshospitalet har i mange år beregnet detaljert kostnadene for de mest kostnadskrevende 
aktivitetene for å kunne sammenligne seg med andre lands ledende sykehus. Og Rikshospitalet har 
kommet godt ut av slike analyser. 

Dessverre er det få sykehus som vet hvor mye hver enkelt pasient koster, og uten slike systemer får 
man aldri en god økonomistyring og innsikt i driften av sykehus. Alle sykehus bør derfor pålegges å 
innføre en KPP-modell. 

OUS har fått ytterligere innsparingskrav og i disse dager skal sykehuset spare 800 mill kroner og 
redusere bemanningen med 1.000 stillinger. 

Det betyr at alle klinikkene får store nedskjæringer. Det er vanskelig å overskue hvilke konsekvenser 
dette får, nettopp fordi den faglige virksomheten er så kompleks og integrert. Man står derfor i fare 
for at sykehusets virksomhet kan bli påført varige skader, for verdifull kompetanse er i ferd med å 
forsvinne fra sykehuset for alltid. 

Av dokumentene til styremøtet i OUS den 9. februar ser man hvor alvorlig situasjonen er. Mye av 
dette skyldes at OUS ikke har fått de økonomiske rammene sykehuset burde hatt. 

HSØ har som eier tildelt sykehuset disse trange budsjettrammene, og det nye styret i HSØ har fått i 
oppdrag å få Hovedstadsprosessen på skinnene igjen. Styret i HSØ bør derfor ta seg en tenkepause 
og vurdere rammene på nytt. Allerede på sitt styremøte i februar bør de drøfte dette. 

«Igjen taper OUS millionbeløp.» - Publisert på Dagsavisens debattsider samme dag. 
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VG – 06.03.2012 
 

 
 

FJERN SYKEHUSENES FRISTELSER 

● Økonomisystemet som politikerne har innført, innbyr til juksing med kodene. 

● De mange sykehusskandalene må nå granskes som en helhet. 

Igjen har vi fått en skandale. Oslo universitetssykehus har flyttet pasienter som klager foran andre 
som har ventet lenge. Saken er så alvorlig at statsministeren vil vite hva er det som har skjedd. 

Forrige gang var det ventelistejukset ved Vestre Viken som fikk de store overskriftene. Men det er 
mange sykehus som har blitt avslørt for økonomisk triksing de siste årene. 

Ikke uten grunn 

Juks skal ikke aksepteres, men det er lett å forstå hvordan dette kan oppstå. For det er økonomiske 
fordeler ved å bryte reglene. For eksempel kan en rettighetspasient ved fristbrudd kreve å få 
gjennomført behandlingen ved en privat klinikk, eller i utlandet om nødvendig, og det regionale 
helseforetaket og sykehuset må betale. En annen metode er å trylle bort disse rettighetene ved å 
fikse på ventelistene. 

Men ansatte gjør ikke dette uten grunn, fordi sykehusene blir presset av eier og departementet når 
ventelistene øker og underskuddet øker. 

For selv om departementet sier at pasientbehandlingen er det viktigste, er budsjettstyring det kravet 
som uttrykkes tydeligst. Departementet sier at det er udemokratisk å bruke mer penger enn 
sykehuset er tildelt, og det regionale helseforetaket innfører strenge oppfølgingstiltak. 

Legeprotest 

Helsepersonell er lojale medarbeidere som strever med å gjøre jobben sin så godt som mulig, og 
legenes har alltid foretatt vanskelige prioriteringsvalg og er en del av deres hverdag. Men dette er 
prioriteringer med et helt annet utgangspunkt. Det er derfor ikke overraskende at legenes protest 
kom. 
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Det er bra at gransking iverksettes. Men granskingen bør ikke bare omhandle selve jukset, men 
helheten. 

Hvorfor blir det så mange slike hendelser og hva er grunnen? 

Det blir for lettvint å innføre flere regler og kontroller for å passe på sykehusene. For departementet 
har et medansvar gjennom utformingen av inntektssystemet. 

Dårlig økonomisystem 

Dagens finansiering av sykehus består av en basisbevilgning på ca. 60 prosent og Innsatsstyrt 
finansiering (ISF) som utgjør rundt 40 prosent. 

ISF er basert på DRG (diagnoserelaterte grupper) som er et system for å klassifisere sykehusaktivitet i 
ulike grupper basert på bl.a. diagnoser og prosedyrer, og hver behandling skal registreres i én av 
systemets 870 ulike grupper. 

Jeg antar at selv et bilverksted har flere kostnadsgrupper for sine reparasjoner. 

Og skulle alle verksteder i landet bli pålagt å bruke samme opplegg, ville det bli sterke protester. 
Skulle verkstedene i tillegg bare bruke priser og ressursinnsats basert på data fra et lite utvalg av 
verksteder, ville opplegget bli ubrukelig. 

ISF er derfor et mangelfullt system og vanskelig å forstå. Det medfører mye administrasjon og legene 
har ingen nytte av systemet. 

Men dette er måten sykehuset får inn penger på. Derfor har det forekommet bevist feilkoding for å 
få bedre betalt. 

Samtidig må det sies at ved kontroll og revisjon av DRGkodingen, viser det seg at sykehusene ofte har 
fått for lite betalt fordi systemet er så vanskelig å forstå. 

Kostnad per pasient 

Et sykehus er ingen industribedrift med produksjonslinjer eller et bilverksted. Behandlingen av 
pasienter er et komplisert samspill mellom mange fagmiljøer og behovet for de ulike tjenestene 
varierer med den enkelte behandling. Og 70 prosent av pasientene er øyeblikkelig hjelp. 

Sykehusene må derfor få et bedre system, som beregner hvor stor ressursinnsats hver pasient 
medfører og hvilke kostnader det gir. 

Først da får det enkelte sykehusene god nok innsikt i hvordan kostnader pådras og hva de enkelte 
pasientgrupper koster. Departementet bør derfor forsere innføringen av systemet Kostnad Per 
Pasient (KPP). 

Dessuten innførte departementet for noen år siden kriteriebaserte budsjettmodeller, som gjør at det 
har blitt en større rettferdighet i fordelingen av budsjettmidlene mellom de regionale 
helseforetakene. Og de har igjen innført lignende modeller for tildeling av budsjetter til sykehusene. 

Man bør nå gjeninnføre en form for rammefinansiering ved å øke basisbevilgningen til 100 prosent. 
Det vil også reduseres fristelsene og mulighetene for juks. 
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I dag styres sykehusene delvis etter økonomiske incentiver og man ser hva resultatet har blitt. I 
fremtiden må man ha mer fokus på sykehusenes produktivitet og belønne dem deretter. 

KPP er et godt utgangspunkt for dette, og dialogen om økonomi og aktivitet kan i større grad føres på 
helsepersonellets premisser. 

Det er på tide man setter god sykehusdrift og behandling av pasienter øverst på dagsordenen igjen. 
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Dagens medisin - 29.05.2012 
 

 
 

FRA INNTEKTSMODELL TIL KOSTNAD PER PASIENT  

Statsråden bør snarest påpeke overfor helsedirektøren at direktoratet ikke har gjort 
jobben sin – og si at han må få prosessen på skinner igjen. Og hun må meddele alle 
regionale helseforetak om at dette er en viktig sak de må prioritere. 

ØKONOMISYSTEMET «Kostnad per pasient» (KPP) gir kunnskap om alle pasientforløp og hvor 
kostnadene påløper. Dermed får man en inngående innsikt i sykehusets virksomhet. For å få til dette, 
er det nødvendig å ha økonomisystemer og kliniske it-systemer som støtter opp under en slik løsning. 

I 2010 fikk Helsedirektoratet i oppdrag å etablere KPP som grunnlag for god styring av sykehusene 
samt å få bedre beregninger av kostnadsvekter. Istedenfor å øke innsatsen i prosjektet, er tempoet 
senket. I årsmeldingen til Helse Sør-Øst (HSØ) for 2011 går det frem at det ikke var særskilt aktivitet 
fra regionalt nivå på dette feltet i 2011. Dette er oppsiktsvekkende når helse- og omsorgsministeren 
har satt klare mål om at halvparten av sykehusene skal ha innført KPP innen 2015. Prosjektet har 
derfor stoppet opp. 

MANGELFULLE SYSTEMER. Det er av den grunn viktig å ha økonomisystemer som er tilrettelagt for 
innføring av KPP, og Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) har instruert de regionale 
helseforetakene om å innføre nasjonale økonomiløsninger. Men dette prosjektet strandet av ulike 
årsaker. 

HSØ har derfor valgt å innhente anbud selv. Dette vil koste milliardbeløp og det går lang tid før man 
har råd til å skifte system. Derfor bør det stilles krav til den kommende løsningen om at den 
klargjøres for bruk av KPP. Men slike krav har tydeligvis ikke HSØ stilt. 

For å bruke KPP, må man hente inn en rekke kliniske data for å kunne beregne ressursbruken for hver 
enkelt behandling. Derfor er det nødvendig at de kliniske systemene er tilrettelagt for innhenting av 
nødvendige data for KPP. I tillegg krevdes det at de kliniske systemene er orientert mot selve 
behandlingsprosessen – og ikke bare en videreføring av den papirbaserte, dokumentasjonsorienterte 
pasientjournalen. I den senere tid har det kommet nye systemløsninger i utlandet, hvor man legger 
vekt på en mer strukturert lagring og bruk av journalinformasjon, som gir god prosess- og 
beslutningsstøtte i pasientbehandlingen. Helse Nord-Norge har inngått en kontrakt med firmaet DIPS 
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om å utvikle et mer moderne system. 

TIDSPRESS. Helse Sør-Øst har en rammeavtale om bruk av gårsdagens DIPS-løsning, men den utløper 
i august. Man har det derfor travelt med å inngå avtaler i løpet av sommeren, og totalkostnadene for 
å implementere disse systemene, vil summere seg til milliardbeløp. 

OUS må nå anskaffe dette systemet, som ikke er godt tilrettelagt for innføring av KPP. OUS er et av 
de få sykehus som allerede har laget et opplegg for KPP, men innsamlingen av data er krevende når 
it-systemene ikke er tilpasset dette formålet. I tillegg begynner tidsplanen å sprekke fordi 
Sykehuspartner ikke har tilstrekkelig med ressurser. Igjen risikerer man å komme i tidsnød, som man 
gjorde i forbindelse med «Klinisk arbeidsflate». 

«LOTTOTREKNING». Konsekvensene av at man ikke har innført KPP, ser man tydelig ved innføringen 
av HSØs inntektsmodell. Siden man mangler gode og helhetlige data, har prosjektet basert seg på 
dagens system med diagnoserelaterte grupper (DRG) i viktige deler av modellen. 

En inntektsmodell i HSØ er spesielt krevende ettersom OUS har en helt annen type virksomhet enn 
de øvrige sykehusene i landet. To tredeler av virksomheten til OUS er nemlig høyspesialiserte 
behandlinger, og disse inntektene burde gi full kostnadsdekning. 

Første gangen HSØ laget en slik inntektsmodell, i 2009, medførte det at 360 millioner kroner ble tatt 
fra OUS og fordelt til de andre sykehusene i regionen. De som fikk økte budsjetter, var fornøyde – og 
OUS protesterte kraftig. Nå har HSØ revidert modellen, og OUS får tilbake halvparten av det tapte 
beløpet, sier HSØ. Og da protester de andre sykehusene. Dette minner litt om en lottotrekning hvor 
gevinsten er i hundremillionersklassen, og OUS har kritisert faglig flere sider av modellen. 

Men dersom man hadde hatt et godt KPP-system, ville man ha unngått denne skjønnsmessige 
fastsettelsen av inntektsrammer. Da kunne man ha foretatt en grundig og rettferdig analyse om 
hvilket sykehus som er mest effektiv innen de ulike behandlingsformene – og hvem som gir mest 
helse for hver krone. 

STATSRÅDEN MÅ TA GREP. Helse- og omsorgsministeren bør derfor snarest innkalle helsedirektøren 
og påpeke at direktoratet ikke har gjort jobben sin – og si at han må få prosessen på skinner igjen. 
Dessuten må statsråden innkalle alle de regionale helseforetakene til et foretaksmøte for å meddele 
dem at dette er en viktig sak de må prioritere – i tillegg til å legge forholdene til rette for en god 
implementering av KPP. 

I tillegg bør departementet vurdere en omlegging fra dagens ensidige fokus på inntekter og 
økonomisk balanse, og heller begynne å se på kostnadssiden og fremheve de sykehusene som driver 
godt og effektivt. Da trenger man KPP – og da kan pasienten igjen komme sterkere i fokus. 

Referanser: 
Sykehuset i Telemark HF styresak 74/2011 - IKT: status og perspektiver  
OUS styresak 29/2012 - Status områdeplan IKT 2011-2015 for OUS og forprosjekt DIPS 
OUS styresak 27/2012 - Orienteringssak: Økonomisk langtidsplan 2013-2016 
OUS styresak 27/2012 Vedlegg II - Nærmere om inntektsmodellen i HS 
HSØ styresak 24/2012 - Oppdatering og videreutvikling av inntektsmodellen for HSØ 
HSØ styresak 28/2012 - Regional anskaffelse av økonomi- og logistikksystem 
Dagens næringsliv 19.04.2012  - Intervju med Bente Mikkelsen om «Overfører penger til 
hovedstaden»  
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Dagsavisens Nye meninger – 07.06.2012 
 

 
 

INNFØRING AV KOSTNADER PER PASIENT (KPP) GIR 
BEDRE DATA OG STYRING 

Helseministeren har satset mye på innføringen av Kostnad per pasient (KPP) og 
Helsedirektoratet fikk i oppdrag å gjennomføre dette nasjonale prosjektet. Men 
direktoratet har sviktet, men Rikshospitalet har i mange år arbeidet med KPP og har gode 
data 

Helseministeren har satset mye på innføringen av Kostnad per pasient (KPP) og Helsedirektoratet fikk 
i oppdrag å gjennomføre dette prosjektet, men har mislykkes. 

Rikshospitalet har i mange år arbeidet med KPP og har gode data for sin virksomhet, og i forbindelse 
med utarbeidelsen av HSØ’s inntektsmodell er det i 2011-innstillingen fra en prosjektgruppe gitt en 
god fremstilling av opplegget. Nedenfor er gjengitt deler av denne beskrivelsen. 

Kostnad per pasient – OUS/Rikshospitalets tilnærming 

OUS/Rikshospitalets arbeid med en KPP-modell startet i 2004. Rikshospitalet har i likhet med Ullevål 
vært aktiv bidragsyter til den nasjonale standarden for KPP og OUS/Rikshospitalets modell slik den nå 
foreligger, er i samsvar med de regler den nasjonale standarden for KPP setter. 

OUS/Rikshospitalets modell for KPP kobler regnskapsdata til aktivitetsdata hver måned. All 
pasientaktivitet ved kliniske og medisinsk serviceenheter er inkludert, dvs at alle tjenester levert til 
både inneliggende og polikliniske pasienter kostnadsberegnes. 

For å kunne gjennomføre beregningene har man for tjenestene anestesi, laboratorie, stråleterapi og 
radiologi utarbeidet undersøkelsesspesifikke vekter. Disse reflekterer de relative forskjeller i 
ressursbruk mellom undersøkelsene pr behandlingsenhet. Dette arbeidet har blitt gjort i samarbeid 
med avdelingene. For beregning av øvrige tjenestekostnader brukes registrerte tider i 
grunnsystemene. Det differensieres etter når på døgnet en tjeneste utføres, for eksempel er en 
radiologisk undersøkelse tatt om natten dyrere enn om den blir tatt på dagtid. 

Modellen beregner slik kostnadsstrukturen til alle tjenester utført ved sykehusets om lag 230 
behandlingsenheter. På denne måten vil alle tjenester utført i et gitt pasientforløp være 
kostnadsberegnet og summere seg opp til en totalkostnad for det aktuelle pasientforløpet. 
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Modellen har så langt tatt inn data for regnskapsårene 2006 – 2009. 

Hvilke kostnader som skal ekskluderes fra modellen følger retningslinjene i det nasjonale 
kostnadsvektsarbeidet (Nasjonal KPP). I prinsippet skal kostnader som ikke kan knyttes til 
pasientbehandling ekskluderes. 

Prosjektgruppens vurdering og anbefaling 

Prosjektgruppen er av en oppfatning av den valgte tilnærmingen gjennom KPP-modellen fra 
OUS/Rikshospitalet gir en god dokumentasjon for kostnadsnivået ved Rikshospitalet. 

Prosjektgruppen anser på bakgrunn av det arbeidet som er gjort av OUS/Rikshospitalet og 
arbeidsgruppen at det er sannsynliggjort at kostnadene ved spesialiserte tjenester 
OUS/Rikshospitalet ikke vil få full dekning gjennom et samlet prisnivå for disse på 120 % av ISF-
prisen. Med bakgrunn i kommentarene over, vil en imidlertid ikke konkretisere en ny pris på 
nåværende tidspunkt. Det påpekes i denne sammenheng at en endring i prisnivå på 1 % endrer 
overføringen til Oslo med ca 27 millioner kroner. Det er med andre ord betydelige beløp som endres 
ved en tilsynelatende liten endring i prisnivå. 

For å definere pris for abonnementet for spesialiserte tjenester må det også tas hensyn til DRGindeks 
for de pasienter som defineres inn i beregningsgrunnlaget. Denne har for perioden 2007 – 2009 
ligget mellom 1,24 – 1,31.% 

OUS skulle hatt 300 mill kroner ekstra 

Etter dette skulle OUS ha hatt betydelig bedre betalt for den spesialiserte behandlingen de yter. For 
eksempel vil forskjellen mellom 120% og 131% gi en merinntekt for OUS på rundt 300 millioner 
kroner for den aktiviteten sykehuset allerede utfører. Dette ville styrke sykehusets økonomi i 
vesentlig grad. 

Men HSØ fastsatte i 2011 at nivået skulle være på 120% og i styrevedtaket i HSØ den 19. april i år, ble 
satsen øket til 122,5%. Sykehuset mener likevel at det får alt for lite uttelling for sin spesialiserte 
pasientbehandling som utgjør 2/3-deler av sykehusets somatiske virksomhet. 

Helsedirektoratet har sviktet 

Av den grunn er det viktig for sykehuset å få beregnet riktig kostnadsnivå, men dessverre har ikke 
Helsedirektoratet i tilstrekkelig grad fulgt opp det nasjonale KPP-prosjektet, slik at prosjektets 
utvikling ikke har blitt realisert som planlagt. 

HSØ burde derfor ikke ha innført en inntektsreduksjon i budsjettet basert på et for dårlig 
beslutningsgrunnlag. Ut fra et forsiktighetsprinsipp burde HSØ ha ventet med å redusere OUS sitt 
budsjett kraftig. Men HSØ valgte å vedta det mest ytterliggående alternativet som er vanskelig å 
reversere. 
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Ukeavisen Ledelse – 11.06.2012 
 

 
 

DEMOKRATISK UNDERSKUDD I STYRING AV SYKEHUS  

Den nye inntektsmodellen til Helse Sør-Øst (HSØ) er et eksempel på uheldig styring av 
sykehus og hvordan krevende prosesser gjennomføres. 

Denne modellen påvirker helsetilbudet regionalt og nasjonalt på grunn av den store 
omfordelingen av midler mellom sykehusene. Men HSØ hadde lite med involverende 
prosesser og gjennomførte et hurtigvedtak i saken. Dette er helt forskjellig fra Helse Vests 
håndtering. 

Inntektsmodell med store mangler 

Hensikten med inntektsmodellen er den aller beste, for det skal bidra til at regionens befolkning får 
det samme nivå på behandlingstilbud uavhengig av hvor man bor. Dette er en krevende oppgave 
siden medisinsk behandling er så mangfoldig og støttetjenestene så omfattende. I tillegg kreves det 
gode data for at modellen skal fungere. 

Men Oslo universitetssykehus (OUS) har kritisert modellen usedvanlig kraftig. 

Demokratisk underskudd 

Behandlingsprosessen er derfor viktig når det regionale helseforetaket har en så krevende sak som 
berører alle sykehusene i regionen. I Helse Vest har man hatt en prosess med alle aktuelle parter og 
kommet frem til en omforent innstilling. Deretter har saken blitt sendt ut til høring. Dette gir godt 
grunnlag for en vellykket gjennomføring. 

HSØ styrer imidlertid sykehusene etter prinsippet mor-datter og sykehusstyrene blir dermed 
nærmest driftsstyrer, selv om de i utgangspunktet skal være selvstendige organer. 

Samtidig ga HSØ sykehusene begrenset anledning til å delta i prosessen med denne viktige saken. 
Styrene måtte greie seg med en kort muntlig orientering uten å få anledning til å se selve rapporten. 
Dermed kan ikke den enkelte styremedlem gjøre seg opp en mening om innholdet eller spørre om 
uklare punkter. 
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Når saken om Inntektsmodellen i tillegg blir offentliggjort bare 5-6 dager før styrebehandlingen i 
HSØ, avskjærer HSØ enhver offentlig debatt om rapporten. I tillegg går man direkte til et omfattende 
vedtak. Det naturlige ville vært å sende rapporten ut på høring før vedtak fattes. 

Kort holdbarhetsdato 

I tillegg sørger HSØ for en rask utskifting av styremedlemmer, noe som medfører manglende 
kontinuitet i styrearbeidet. For eksempel fikk OUS et nytt styre den 1. april. 

Dermed er det bare et par ordinære representanter igjen av sykehusstyret som regjerte for ett år 
siden. Og nå starter budsjettarbeidet og styret skal gi svar på de enorme utfordringene OUS har. Når 
det i tillegg har vært tre administrerende direktører i denne perioden, blir lederrollen unødvendig 
vanskelig. 

Manglende involvering 

Jeg sendte en forespørsel til HSØ om behandlingen av inntektsmodellen. Spesielt reiste jeg spørsmål 
om ikke styret i OUS burde få anledning til å styrebehandle saken. Først da jeg purret samt skrev til 
departementet fikk jeg svar fra HSØ 14 dager før styremøtet. Da sa de at det er i orden at 
sykehusstyrene behandler saken. 

Jeg sendte meldingen til styreleder i OUS og spurte om man ikke burde ha et ekstraordinært 
styremøte. Fra styreleder fikk jeg tilbakemelding om at "Det er god dialog mellom styreleder/adm. 
dir. ved OUS og administrasjonen i HSØ om det økonomiske utfordringsbildet for OUS i sin 
alminnelighet, men også om konsekvensene av ny inntektsmodell for budsjettene for OUS de neste 
årene". Dette er heller ingen tilfredsstillende måte å behandle vanskelige saker på. 

Mot stupet 

Dette står i sterk kontrast til den oppgaven styret i OUS får når representantene skal realisere 
innsparingstiltak. På et ekstraordinært styremøte den 14. mai fikk styret en foreløpig oversikt over de 
økonomiske utfordringene. Den viser at sykehuset må spare over 1,1 milliard kroner innen 2016 og 
dette kommer på toppen av årets innsparingskrav. I alt medfører dette en nedbemanning på 
nærmere 1500 årsverk frem til 2016. Men hadde OUS fått en mer rettferdig andel av inntektene, ville 
situasjonen vært betydelig lettere. 

Ministeren bør redegjøre 

I Helse Vest har man hatt en god prosess, som er gjennomført på en helt annen måte enn i HSØ. Der 
har man lykkes med å bli helt enige om det meste, og i disse dager er saken på høring til alle parter. 

Det er nå på tide at helseministeren redegjør for sitt syn angående styring av sykehusene og hvordan 
prosessen for vanskelige saker bør være, slik at demokratiet og viktige prinsipper ivaretas på en 
tilfredsstillende måte. 
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Dagens medisin – 06.12.2012 
 

 
 

UT MED DRG- OG INN MED KPP-SYSTEMET! 

Systemet «Kostnad per pasient» (KPP) bør erstatte dagens modell med diagnoserelaterte 
grupper (DRG). Det økonomiske insitamentet har ført til kreativ DRG-setting - og i enkelte 
tilfeller - juks. 

I 1990 KOM rapporten «Hva koster pasienten? En beregning av norske kostnadsvekter til DRG». 
Dette var de første skrittene for å finne ut hvor mye en pasientbehandling koster. Det var et svært 
forenklet opplegg, men ga grunnlaget for å etablere en ny finansiering av sykehusene i 1997. Da ble 
innsatsstyrt finansiering (ISF) innført, basert på diagnoserelaterte grupper (DRG). 
 
Fokus ble dermed dreid fra hva behandlingen kostet - til hvor mye sykehusene kunne få i betaling. 
Dette etablerte en bevisst økonomitenkning, og det ble viktig å få til en best mulig registrering. 
Tidligere hadde legene vært mest opptatt av å behandle flest mulig pasienter og ikke så nøye med 
riktig registrering i det pasientadministrative datasystemet. 
 
DRG-SYSTEMET. DRG er et system for å klassifisere sykehusaktivitet i ulike grupper basert på blant 
annet diagnoser og prosedyrer. Systemet gjør det mulig å sammenligne sykehus selv om de 
behandler forskjellige pasienter. Det er om lag 870 diagnoserelaterte grupper, og hver enkelt gruppe 
skal inneholde mest mulig like pasienter medisinsk og ressursmessig. Dette systemet førte til en 
sentralisert styring. 
 
DRG innebærer en betydelig skjematisering og forenkling av den kliniske virkeligheten. Selv om 
pasienter med samme diagnose alltid er ulike, brukes begrepet «gjennomsnittspasient». 
Kostnadsvektene er også basert på gjennomsnittsdata fra visse sykehus. I tillegg er det begrenset 
hvor riktig beregningene er fordi pasientforløpet og behandlingsstasjoner blir standardisert etter én 
mal. 
 
ISF baseres av den grunn på grove anslag med systematiske feil, men er det beste man har i dag. 
 
DRG OG FINANSIERING. Professor Jon Magnussen har i Dagens Medisin (19/2012) et interessant 
blogginnlegg om «Trenger vi egentlig DRG-systemet?» til å finansiere de regionale helseforetakene 
(RHF-ene), de enkelte sykehus - og sykehusenes avdelinger. Han gir et tydelig svar: - Benytt DRG kun 
til å finansiere sykehusene. 
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Finansieringen av RHF-ene har allerede fått en egen modell som Jon Magnussen selv har bidratt til, 
men fortsatt bør en rekke forhold videreutvikles. Det er likevel mulig å utvikle denne modellen til en 
full rammefinansiering av RHF-ene, og avslutte delfinansieringen ved hjelp av DRG og ISF. 
 
Erfaringene med å bruke DRG for å finansiere avdelingenes aktivitet, har vært problematisk. Det 
økonomiske insitamentet som stykkprisfinansiering representerer, har ført til kreativ DRG-setting og - 
i enkelte tilfeller - juks. 
 
Mange leger har uttrykt bekymring for at økonomi, ikke medisin, kan bli avgjørende for de valgene 
man tar når det gjelder pasientprioriteringer. Av den grunn bør andre budsjettmodeller benyttes for 
avdelingene. 
 
SYKEHUSBUDSJETTER. Men hvorfor skal man benytte ISF og DRG for sykehusene? For DRG-systemet 
innebærer en betydelig skjematisering og forenkling av den kliniske virkeligheten. Man opererer med 
«gjennomsnittspasienten» og alle vet at det kan være stor spredning i behandlingskostnadene i 
samme diagnosegruppe. I tillegg mottar enkelte sykehus pasienter som systematisk har vesentlig 
høyere kostnader enn gruppens «gjennomsnittspasient». DRG bør derfor ikke ha den dominerende 
plassen den har i dag. 
 
Alle de regionale helseforetakene har nå utarbeidet modeller som i stor grad er basert på de 
elementene departementet bruker til fordeling av bevilgninger til RHF-ene. 
 
KPP-SYSTEMET. Men det er vanskelig å gå tilbake til en form for rammebevilgninger uten at man har 
et system som følger opp sykehusenes og avdelingenes effektivitet og kvalitet. Da er «Kostnad per 
pasient» (KPP) en god metode, som gir både ledelsen og klinikerne slik innsikt. 
 
KPP er en betegnelse på en helhetlig modell og metode for beregning av kostnader tilknyttet ett 
enkelt pasientopphold eller pasientgruppe. Systemet bygger på en detaljert oversikt over 
behandlingsforløp med bruk av medisinske data, økonomitall og ressursinnsats. De fleste klinikere 
har liten nytte av DRG, men KPP representerer sykehusvirksomheten på en mer realistisk måte som 
de har nytte av. Man får derfor en god ramme for å drøfte den daglige drift samt finne årsaken til 
både medisinske og kostnadsmessige avvik - og iverksette forbedringer.  
 
ØKONOMENE SVIKTER. Samtidig har man mulighet til å sammenligne seg selv over tid og med andre 
samt etablere basis for ledelsesbeslutninger. Brukt på riktig måte gir dette muligheten for desentral 
styring og ledelse både for klinikken og det enkelte sykehus. Men en vellykket innføring av KPP er 
avhengig av et stort ledelsesengasjement samt at Helsedirektoratet snarest får anskaffet et nasjonalt 
system. 
 
Det er overraskende at helseøkonomene ikke har kjempet for å innføre KPP og engasjert seg sterkt 
angående fremtidens finansieringsmodeller. Det kan synes som om mange er for avhengige av 
oppdragsmidler fra departement og RHF-ene. 
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VG – 10.03.2013 

 

PASIENTER, ØKONOMISTYRING OG FRISLEPP  

 Pasientrettighetene sikres ytterligere når EU-direktivet trer i kraft fra høsten. 

 Alle henviste pasienter vil da ha rett til helsehjelp. Du kan også kreve å få 

behandling i utlandet. 

Det siste tiåret har pasientene fått betydelig større rettighet og har i økende grad tatt dem i bruk. 

Disse pasientrettighetene vil øke ytterligere når det nye EU-direktivet trer i kraft i løpet av høsten. Da 

avskaffes inndelingen i pasienter med rett til helsehjelp og de som ikke har en slik rett. 

Garantier 

Dermed vil alle henviste pasienter ha rett til helsehjelp. De kan til og med kreve å få behandling i 

utlandet, men regjeringen prøver i en viss grad å begrense denne retten. 

Utviklingen med rettigheter fikk dessuten en ny dimensjon da statsministeren proklamerte 

innføringen av behandlingsgarantier, men det viste seg bare å være en målsetting. 

Likevel tror folk flest at man nå har en slik garanti. 

Siden politikerne har innført så sterke pasientrettigheter, passer dagens praksis med rasjonering av 

pasientbehandling dårlig. For det er ikke mulig med strenge økonomiske rammer samtidig som man 

lovfester omfattende pasientrettigheter. 

Skal politikerne tas på alvor, bør Staten bevilge det som trengs av midler til nødvendig behandling. 

Dette tilsvarer det prinsippet som benyttes i forbindelse med for eksempel krav om sykepenger. 

Dette oppnås ved å bruke «Overslagsbevilgning» som vil si at staten betaler det som det koster. 

Begrense behovet 

Frp foreslår en slik løsning, men det kommer til å koste mye. For den medisinske utvikling er enorm 

og hele tiden kommer mer avansert utstyr. 
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Det vil derfor alltid være et kontinuerlig gap mellom det som tilbys og det som er mulig. Dessuten 

venter 270.000 i kø som vil kreve ekstra midler. 

For at utgiftene ikke skal sprenge enhver økonomisk ramme, vil det sikkert komme tiltak for å 

begrense behovet. Det kan for eksempel være å øke eller differensiere egenandelen, eller definere 

visse typer behandlinger som ikke skal dekkes av det offentlige. 

Dagens ordning er at pasienter må forholde seg til sitt eget sykehus, men har muligheter å bruke et 

annet sykehus gjennom fritt sykehusvalg. I noen tilfeller kan pasienten bli behandlet ved et privat 

sykehus, men det forutsetter at virksomheten har en avtale med det regionale helseforetaket. 

Slike avtaler inngås etter en omfattende anbudskonkurranse og på helt spesielle områder og gitte 

betingelser. 

De to partiene, Frp og H, vil gi pasientene rett til selv å velge hvor de ønsker å bli behandlet. Samtidig 

vil de stille private og offentlige sykehus på lik linje. 

For å få til en slik løsning må pengene følge pasienten og sykehusene vil jakte på dem for å få dem til 

å velge sitt tilbud. 

Det nye EU-direktivet har også ført til at regjeringen har opphevet ordningen med 

forhåndsgodkjennelse av private sykehus. Dermed er det enklere å starte privat virksomhet. 

Stykkpris 

I dag er sykehusene finansiert via 60 prosent rammebevilgning og 40 prosent via innsatsstyrt 

finansiering (ISF). 

Denne stykkprisfinansieringen ønsker Høyre å øke til 50 prosent og Frp foreslår hele 60 prosent. 

Forrige gang man hadde høy stykkpris, økte kapasiteten betydelig og utgiftene gikk kraftig opp. 

Grunnen var at det var lønnsomt for mange sykehus å øke behandlingen fordi det ga ekstrainntekter, 

samtidig som man utnyttet ledig kapasitet. 

Men når sykehusets avdelinger øker behandlingen, blir det sterkt press på flaskehalser som røntgen, 

lab-fasiliteter og intensivposter. 

Da øker utgiftene igjen. 

Rasjonering av behandling 

Arbeiderpartiet satser på den nåværende modellen med sterk vekt på økonomistyring. Dette fører 

automatisk til rasjonerer av pasientbehandlingen siden budsjettrammene må holdes. Ofte blir det 

legenes ansvar å foreta disse vanskelige prioriteringene. 

Budsjettrammen kan i en viss grad økes ved stykkprisbetaling. Det fører til at sykehusene må se etter 

områder som gir en «gevinst». 

Effektiviteten glemmes 
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En slik økning er nødvendigvis ikke det man burde prioritere. Samtidig får man mer penge- og mindre 

pasientfokus. Denne gevinstjakten har til og med ført til direkte juks. 

Stykkpris fører også til at sykehusdriften blir mindre effektiv fordi man går etter de marginale 

gevinstene istedenfor å ha hovedfokus på effektivitet. Uten et slikt fokus vil de totale utgiftene øke 

betydelig. 

Når man i tillegg benytter foreldede budsjettmodeller ved fordeling av rammebevilgningene blir 

finansieringen av pasientbehandlingen mangelfull. 

Dagens modell er basert på behovsdata fra 2004–05 og kostnadstall fra 2003-05, og det er en alvorlig 

svakhet. Lederen av utvalget, prof Magnussen som leverte utredningen «Fordeling av inntekter 

mellom regionale helseforetak» sier nå at det er på høy tid at modellen får en snarlig revisjon. 

Valgkampen 

Valgkampen er i gang og vil bli spennende fordi skillelinjene er så store. Samtidig er det vanskelig for 

mange å skjønne hvordan et komplekst helsevesen fungerer, og hva omfattende omlegginger vil føre 

til. For hva er bra for meg og mine? 
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VG – 12.08.2013 

 

FLASKEHALSER STORT PROBLEM  

 Helsevesenet står foran store utfordringer og de politiske partiene kjemper om å ha et 

attraktivt program for helse. 

 Og alle partiene gir løfter om økt satsing på sykehus. 

Et av sykehusenes største problemer, er de mange flaskehalsene. Det å utdanne legespesialister tar 

minimum 6 1/2 år etter legestudiet. Samtidig vil en økende andel av overlegene nå pensjonsalderen 

de kommende år. Tilsvarende er det et kronisk underskudd på spesialsykepleiere, særlig innen 

intensiv og kirurgi. Nytt og moderne medisinsk utstyr kan effektivisere behandling samtidig som 

kvaliteten blir bedre. Men utstyret i Helse Sør-Øst (HSØ) har en snittalder på 9,2 år, og det er et stort 

etterslep i investeringene. 

Samtidig tar det opp til fem år for å anskaffe det mest avanserte utstyret fordi man først må utrede 

behovet, fastsette hvilke krav man skal stille til utstyret og deretter må man ha nødvendige 

bevilgninger. Så er det anbudskonkurranse og deretter valg av leverandør. 

En stor MR-maskin vil kreve ombygginger, og så kommer installasjon og opplæring. Et nytt sykehus 

tar fort 10–15 år fra planleggingsstart til bygget står ferdig. Det tar derfor lang tid før at man greier å 

endre behandlingskapasiteten betydelig, men heldigvis pågår det allerede en opptrapping. 

Fokus på det viktigste 

I Norge har man i hovedsak et godt helsevesen, men det kan bli vanskelig på kort sikt å imøtekomme 

ønskene om både store kutt i ventelister og nye pasientrettigheter. I tillegg går den medisinske 

utviklingen fort, og sykehusenes flaskehalser må håndteres på både kort og lang sikt. Dette krever at 

man til enhver tid tar de riktige grepene samt ser hva de viktigste utfordringene er. 



 

67 
 

Hvert fjerde år kommer en nasjonal helseplan. Her omtales status for helsetjenesten samt de 

viktigste politiske tiltak man planlegger å gjennomføre i perioden. Siden sykehusene har så stor 

endringsbehov og er ressurskrevende, er det kanskje på tide også å utarbeide en egen sykehusplan 

som på overordnet nivå trekker opp kursen de kommende år og hva som er viktigst. Da vil Stortinget 

se hele utfordringsbildet og gjøre vedtak som vil gi sykehusene et sikrere styringsgrunnlag. 

Kaskader av delmål 

Men sykehusenes planlegging og drift styres i dag av departementets årlige Oppdragsdokument til de 

regionale helseforetakene (RHF) med mange mål og delmål. Så dobler RHF'ene sideantallet, slik at 

sykehusene får et dokument på 40 sider med detaljerte føringer om stort og smått. Fra sidelinjen 

kommer Helsedirektoratet med sine krav og de mange tilsynsmyndighetene pålegger sykehusene 

omfattende rapporteringer. 

Alle disse strømmene av krav blir til en sjø, som ledelsen og helsearbeiderne holder på å drukne i. 

Denne ovenfra og ned-styringen gjennom et system med felles mål og delmål via flere 

organisasjonsnivå, gjør at sykehusene blir betraktet som ensartede institusjoner. I virkeligheten er 

det stor forskjell på de enkelte sykehus og deres forutsetninger. Dagens system kan derfor minne litt 

om sovjetstatens styring. 

Det første trinn til å endre denne situasjonen er å nedlegge RHF'ene. Det andre tiltaket vil være å gi 

sykehusene og deres styrer større handlingsrom med klare overordnede føringer fra departement og 

storting. Oppdraget må være å gi god pasientbehandling samtidig som budsjetter holdes, som igjen 

stiller krav til effektiv drift. Da må sykehusene gjennomføre prosesser internt for selv å finne frem til 

de beste tiltakene, og deretter velge de viktigste tiltakene for å lykkes. Da har sykehuset eierskap til 

tiltakene, og det gir større tilfredshet for både ledere og ansatte. 

Godt nok? 

Allerede i dag er det omfattende opplegg for å vurdere om sykehusene gjør jobben sin. 

Helsedirektoratet utarbeider årlig den omfattende rapporten Samdata. Den sier hvordan utviklingen 

har vært innen viktige deler av sykehusvirksomheten. Dessuten må man øke innsatsen og åpenheten 

om kvalitetsregistre, slik at sykehusene ser hvor man ligger sammenlignet med andre sykehus. Det vil 

stimulere fagmiljøene, for både ledere og ansatte i sykehus vil gjerne være best. Årlig har 

Riksrevisjonen gjennomgang av viktige områder av sykehusdriften. Det er forunderlig hvor mange 

systemfeil revisorene finner, men dette er et viktig arbeid for å skape forbedringer. Samtidig får 

Stortinget mulighet for å debattere problemene. 

I tillegg kommer en rekke andre utvalg og tilsyn, så alt i alt har man mer enn nok av instanser til å 

kontrollere sykehusene. 

De private kommer 

Med politikernes lovnader, vil man fort komme i den situasjonen at man må bruke de private for å 

unngå køer og fristbrudd. For de kan snu seg fortere, ansette midlertidige leger, leie lokaler og kjøpe 

moderne utstyr uten forsinkelser. 
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Jeg er derfor redd for at de private får et godt utgangspunkt for å kapre nye pasientgrupper. De 

offentlige sykehusene må derfor hurtig settes i stand til å møte en slik utfordring. Men det aller 

viktigste er at vi får god pasientbehandling. 
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6. HSØ’s organisering og ledelse skaper 
problemer  

Helse Sør-Øst (HSØ) har 75.000 medarbeidere og et budsjett på 68 mrd. kroner i 2013. HSØ 
utgjør rundt 60% av landets regionale helseforetakene i de fleste relasjoner. 

Intensjonen med helsereformen var at det skulle være avstand mellom det regionale nivået 
og sykehusene, nettopp for å skille roller og få klare ansvarsforhold. 

HSØ har sett bort fra dette i stor grad og de ser på sykehusene som datterforetak. Av den 
grunn har de satt inn sine egne direktører som styreledere på det enkelte sykehus. Denne 
praksisen ble stoppet av helseminister Støre. 

HSØ har etablert en stor administrasjon hvorav en stor andel er direktører og sjefer som 
styrer langt ned i sykehusenes organisasjon og den daglige drift. De har etablert en 
ledelseskultur som det er grunn til å stille spørsmål ved. 

Samtidig tar de aldri ansvar for de resultatene som kommer som følge av prosjekter og 
prosesser. De peker alltid på andre når ting går galt. 

Klarest så man det i forbindelse med diskusjonen om OUS sitt langtidsbudsjett, som endte 
med at sykehusdirektør Siri Hatlen sa opp stillingen fordi rammene ikke var realistiske. Dette 
førte enda en gang til ny toppleder, men dette var bare ett av mange skift av ledelsen ved 
OUS. 

For på under tre år var det to utskiftinger av styreledere og tre sykehusdirektører. Ingen 
bedrift vil skifte toppledelsen midt i en viktig omstillingsprosess, og absolutt ingen vil skifte 
flere ganger. Resultatet er at man har problemer på mange kanter. 

Det vakte derfor oppsikt da Bente Mikkelsen midt i denne krisen søkte styret i HSØ om å få 
delta i NATOs lederkurs i Roma og være borte i et halvt år. 
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Dagsavisen - 19.03.2010 
 

 
 

HELSE SØR-ØSTs PROBLEM 

Direktørkorpset i Helse Sør-Øst har en utstrakt makt, og bruker den på en måte som bidrar 
til en oppbygging av byråkratiet i sykehusene. Det går ut over behandling av pasienter.  

Helse Sør-Øst (HSØ) er landets største regionale helseforetak med 65.000 ansatte og et budsjett på 
52 mrd. kroner, og eier sykehus med mange landsfunksjoner. HSØ har derfor stor betydning for 
landets innbyggere. Intensjonen med helsereformen var at det skulle være avstand mellom det 
regionale nivået og sykehusene, nettopp for å skille roller og få klare ansvarsforhold. Styringen skal 
skje gjennom oppdragsdokumentet samt via foretaksmøter. Meningen er at det ikke skal gå muntlige 
instrukser fra det regionale helseforetaket til sykehusene. 

HSØ har sett bort fra dette i stor grad. De ser på seg selv som mor og på sykehusene som 
datterforetak. Det blir i hovedsak ganske likt et konsern i en stor industriell virksomhet. Av den grunn 
har de satt inn sine egne direktører som styreledere på det enkelte sykehus. Dermed har HSØ en 
direkte kontroll over sykehusene. 

Denne organisasjonsmodellen har medført etablering av en stor administrasjon på 120–130 ansatte, 
hvorav nesten hver fjerde ansatt er en direktør. De går inn i lokale saker og legger føringer for 
sykehusenes daglige styring og drift. 

En sterk sentralisering er noe man erfarer, men som er vanskelig å dokumentere. Men i 
sykehotellsaken kom dette tydelig frem. Ingar Pettersen, som brukes som profesjonell styreleder 
eller leies inn som toppleder i virksomheter som skal omstilles, var styreleder ved Rikshospitalet 
inntil han frivillig valgte å gå av fordi han var uenig i HSØ sin styring.  

I den forbindelse sendte han ut en pressemelding hvor han blant annet skrev at det ikke var mulig å 
utføre meningsfylt styrearbeid «når jeg føler at Helse Sør-Øst går inn i enkeltsaker i forkant av 
styremøtene. Gode styrevedtak oppnås når det skjer konstruktive prosesser i styremøtene der alle 
sider av sakene blir belyst. Fastlåste holdninger til vedtak fra enkeltmedlemmer i styret fører sjelden 
frem til gode løsninger». 
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Forholdene før helsereformen var ikke hensiktsmessige, og den nye reformen endret mye på dette. 
Nå unngår man at småting blir politiske spørsmål som må diskuteres i Stortinget eller fylkestinget. 
Men samtidig blir mye av den politiske diskusjon borte, og erstattes av protesttog og oppslag i media. 
Man kan lett skjønne at stortingsrepresentanter føler seg tilsidesatt, når det er ledelsen i de 
regionale helseforetakene som informerer om viktige vedtak, uten at de får anledning til å debattere 
saken. Et aktuelt eksempel på dette er saken om Aker universitetssykehus. 

For å styrke den demokratiske styringen vedtok helseministeren i 2005 at det skal oppnevnes 
politiske representanter i styrene. Disse representerer ulike interesseroller, og dermed skulle man tro 
det er ulike meninger og avvikende styrevedtak. Men forskning viser at det generelt er harmoni som 
preger helseforetakenes styrer (Østergren 2009). På denne måten blir den helsepolitiske debatt bort, 
og det er andre aktører som preger den offentlige diskusjonen. 

Utvikling og kvalitet i helsevesenet kommer nedenfra. Det bør av den grunn legges til rette for dette. 
Det betyr at man må etablere organisasjonsmodeller som støtter en slik utvikling. Sterk sentralisering 
av virksomheten på regionalt nivå fremmer ikke en slik utvikling og er ikke i henhold til hvordan 
kompetanseinstitusjoner skal ledes. 

HSØ burde konsentrere seg om de strategiske sidene av sykehusdriften. HSØ gjør dette, men i tillegg 
gir det også en rekke detaljerte pålegg og regler som griper langt inn i sykehusenes daglige drift. 
Dette følges opp med strenge kontroller og krav til omfattende rapportering. Det må legges til at 
departementet også bidrar sterkt til denne utviklingen med sine omfattende oppdragsdokumenter 
og instrukser gitt i foretaksmøte til de regionale foretakene. Dette er et forhold som Riksrevisjonen 
spesielt har påpekt i en rapport. 

Problemet forsterkes ved at direktørkorpset og dets staber i HSØ har en utstrakt makt og på eget 
initiativ gjør en rekke innspill som krever tiltak og oppfølging fra sykehusenes side. Dette bidrar til en 
oppbygging av byråkratiet i sykehusene, som igjen skaper administrative oppgaver for klinikkene på 
bekostning av behandling av pasienter. 

Siden det er viktig å holde kontroll og direkte styring, blir det til at eier vet best. Man har derfor 
følelsen av at det er farlig å ha for sterke sykehusdirektører med avvikende meninger. I tillegg 
kommer direktørene mellom barken og veden pga. alle de kravene som stilles og som mange ganger 
ikke lar seg forene. Dette er en av grunnene til at i perioden 2006–2009 skiftet over halvparten av 
helseforetakene direktør ifølge en undersøkelse Riksrevisjonen gjennomførte, og 15 av 19 
helseforetak fikk ny økonomidirektør i samme periode. Det blir dermed en manglende kontinuitet i 
ledelsen av norske sykehus. 

Noen ganger tar eieren selv styringen av viktige prosesser. Hovedstadsprosessen og opprettelsen av 
Oslo universitetssykehus (OUS) er et klart eksempel på dette. Her har HSØ lagt premissene, kjørt alle 
viktige prosesser, gitt rammevilkårene og budsjettrammer og har hatt ansvaret for å vurdere risikoen 
for fusjonen. Nå viser det seg at dette har blitt en for krevende oppgave. Styret i OUS vedtok nylig at 
det ikke er mulig å gjennomføre fusjonen med de rammer som er gitt og ber om å få et 
avklaringsmøte med HSØ bare noen uker etter at rammene og oppdraget er gitt. 

Situasjonen er spesiell siden styreleder i OUS, som er en av topplederne i HSØ, må be om et slikt 
møte. Risikoen har økt, noe også styret i OUS uttrykker i styresaken, og HSØ har et hovedansvar for 
denne situasjonen. Politikerne og styret bør derfor diskutere om det er en hensiktsmessig styrings- 
og organisasjonsmodell som HSØ har i dag. 
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Dagens medisin – 23.05.2011 
 

 
 

HELSE SØR-ØSTs MANGLENDE RESULTATER  
For 2010 ser det ut til at Helse Sør-Øst får et mindre «overskudd» for første gang. Dette 
er bra, men er det demokratisk at mange ikke får den behandlingen de har krav på? 

FLERE BEHANDLES? I Dagens Næringsliv (4.3.2011) skrev administrerende direktør Bente Mikkelsen i 
Helse Sør-Øst (HSØ) kronikken «Reform ga resultater». Dette er en oppsummering av alle de gode 
ting og resultater HSØ har oppnådd siden de regionale helseforetakene ble etablert i 2002. 

Mikkelsen sier i kronikken at pasientbehandlingen har økt med 30 prosent siden reformen. Men da 
reformen ble vedtatt, ble det et stort frislipp i styringen av de fylkeskommunale sykehusene, og 
mange sykehus satset på økt pasientbehandling. Samtidig ble satsene innen Innsatsstyrt finansiering 
(ISF) økt til 60 prosent. Dette førte til at det var lønnsomt for sykehusene å øke 
behandlingskapasiteten. 

Helsereformen var derfor ikke den viktigste årsaken til den store økningen i antallet 
pasientbehandlinger innen somatikken. 

HVA HAR HSØ OPPNÅDD? Det naturlige vil være å se på hva HSØ har oppnådd etter at Helse Sør og 
Øst ble slått sammen sommeren 2007. I perioden 2007-09 gikk antall døgnpasienter ned med en halv 
prosent og dagpasienter ned med fem prosent. Antallet polikliniske pasienter, som er den største 
gruppen, gikk opp med syv prosent. Poliklinikken øker fordi det er en effektiv og billig 
behandlingsform. 

I kronikken sies det at ventetiden har blitt redusert med 14 prosent. 

I 2007 var ventetid for behandling av pasienter med rett til nødvendig helsehjelp på 62 dager, og i 
2010 var antallet på 63 dager. Dette betyr at tiden har gått opp - selv om dette er pasienter som skal 
prioriteres. 
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ØKONOMISK SNUOPERASJON? Når det gjelder ventetiden for dem som ikke har denne rettigheten, 
mangler det data for Helse Sør-Øst, men på landsbasis økte ventetiden for denne gruppen fra 81 til 
93 dager. HSØ har ikke en like stor økning, men likevel en negativ utvikling. Siden dette er 
gjennomsnittstall, venter mange veldig lenge. - I denne perioden har det vært sterk fokus på stram 
økonomistyring, sier Mikkelsen. Men dette har gitt rasjonering av helsetjenester og økte køer. 

Samtidig har kostnadene økt betydelig, fra 45,7 milliarder kroner i 2007 til 51 milliarder kroner i 
2009, som gir en årlig økning på 2,9 milliarder kroner. Dette inkluderer prisstigning, lønnsoppgjør og 
nye oppgaver, men er likevel en betydelig realvekst. 

DEMOKRATISK PRINSIPP. Direktøren sier det er et svært viktig demokratisk prinsipp ikke å bruke mer 
penger enn bevilget. For 2010 ser det ut som om HSØ får et mindre «overskudd» for første gang. 

Dette er veldig bra, men er det demokratisk at mange pasienter ikke får den behandlingen de har 
krav på? 

Det er mulig at en annen eiermodell ville gitt vel så godt resultat ved å skape større motivasjon i 
sykehusenes omstillingsprosesser. 

150 ANSATTE i HSØ? Ved etableringen av regionene arbeidet mellom 350 og 400 personer helt eller 
delvis knyttet til drift av sykehusene i de ti fylkeskommunene i vår region, ifølge Mikkelsen. 

I dag er sentraladministrasjonen i HSØ på over 150 ansatte. I tillegg inngår Sykehuspartner med sine 
850 ansatte direkte i HSØ og de yter mange og omfattende tjenester til sentraladministrasjonen. 
Dessuten drives virksomheten etter prinsippet mor-datter, hvor sykehusene er datter. Dette fører 
igjen til at HSØ drar store veksler på helseforetakenes administrasjon og ekspertise. 

Foretaket er også en storforbruker av eksterne konsulenttjenester. Det er dermed grunn til å spørre 
om ikke HSØ burde ha langt færre medarbeidere - når man slår sammen ti enheter til én 
sentraladministrasjon? 

MARKEDSFØRING, IKKE ANALYSE. Mikkelsens kronikk er avledet av artikkelen «HSØ truet av Ap» i 
Dagens Næringsliv 26.02.11, hvor noen i Ap foreslår at HSØ bør deles i tre. Hun sier debatten må 
baseres på fakta og konkrete resultater. Det er derfor synd at hennes kronikk er markedsføring og 
ikke en analyse. 

De som ønsker innsikt i virksomheten til HSØ, møter store utfordringer fordi det mangler historiske 
tall som er publisert på en oversiktlig måte. Man må nesten være ekspert og lete mange steder for å 
finne data. 

Departementet bør instruere sine regionale helseforetak om å gjøre noe med denne mangelen. 

Men ett betydelig resultat har de regionale helseforetakene oppnådd, og det er å redusere antallet 
helseforetak, noe som igjen har ført til dagens stor politiske diskusjon. Færre helseforetak gjør at det 
i dag er mulig å organisere sykehusene på helt nye måter, men valget av organisasjonsmodell bør 
sant nok baseres på fakta og kunnskap. 
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Dagens medisin – 30.06.2011 
 

 
 

LEDELSE – OG TAPTE VISJONER  
Oslo universitetssykehus (OUS) skulle bli Nord-Europas beste sykehus, men troen er 
kraftig svekket - selv om styrelederen fortsatt har håp. 

VISJONEN FORSVANT. Det er likevel få som tror dette kan realiseres når de økonomiske rammene 
reduseres med over to milliarder kroner og 2000 stillinger skal bort uten at det skal gå ut over 
pasienter og forskning. Når sykehuset i tillegg får et langtidsbudsjett som det ikke er til å leve med, 
blir visjonen en illusjon. Og når direktøren har sagt opp på grunn av dette, blir prosessen satt kraftig 
tilbake. 

Nå har fusjonen kommet i en kritisk situasjon. Det er derfor nødvendig å reflektere på noen av 
årsakene til dette. 

PRINSIPPBRUDD. En viktig årsak ligger i hvordan Helse Sør-Øst (HSØ) ledes og hvilke prinsipper det 
regionale helseforetaket (RHF) legger til grunn, ettersom HSØ har gitt rammene og føringene for 
fusjonen. 

Opprinnelig skulle styrene i helseforetakene være uavhengig, men RHF-ene skulle kunne innkalle til 
foretaksmøte for å instruere sykehusene og eventuelt oppnevne nytt styre om nødvendig. Dette gir 
en klar rolledeling. 

HSØ har brutt dette prinsippet og innført mor-datterprinsippet. Det betyr at de styrer sykehusene 
direkte. 

UTEN REELL MAKT. For å være sikker på at man har god kontroll på sykehusene, har HSØ som 
prinsipp at en av deres egne direktører skal være styreleder for de enkelte helseforetakene. Dermed 
vil foretakets synspunkter bli vedtatt uten særlig motstand. 

Det er imidlertid interessant at når store kriser oppstår, går direktørene av som styreledere og 
eksterne styreledere oppnevnes. Dette skjedde da ventelistejukset ble avdekket ved Asker- og 
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Bærum sykehus. 

Tilsvarende skjedde da HSØ for kort tid siden oppnevnte en ny styreleder for OUS. Et annet eksempel 
er tilfellet med Sykehuspartner (SP), da sykehusene klaget på de dårlige leveransene. 

Eieren bør gi overordnede føringer og rammer, og styrene bør ha ansvaret for å styre innenfor disse 
rammene. Men man har gjentatte ganger sett at styremedlemmene blir instruert. Dette fører til at 
styrene har frihet til å styre i smått, men ellers begrensede fullmakter. Dermed blir de driftsstyrer 
uten reell makt, og motforestillinger får ikke tilstrekkelig plass i beslutningsprosessen. 

Y-MODELLEN. For å få en god rollefordeling mellom det regionale helseforetak, sykehusene og 
Sykehuspartner (SP), har man utviklet en ”Y-modell”. HSØ er premissgiver, sykehusene er bestillere 
og SP er tjenesteleverandør med en omsetning på 2 milliarder kroner. Men rollefordelingen blir feil 
når konserndirektøren i HSØ også er styreleder i SP og i OUS, og dermed sitter på alle sider av bordet. 
I forbindelse med IT-skandalen om Klinisk arbeidsflate var nettopp dette tilfellet. 

Nå er det foretatt visse endringer, men fortsatt har HSØ sine direktører i styret for SP. 

I forbindelse med IT-skandalen om «Klinisk arbeidsflate» var nettopp dette tilfellet. Nå er det foretatt 
visse endringer, men fortsatt har HSØ sine direktører i styret for SP. 

DETALJSTYRING. Det regionale helseforetaket skal i utgangspunktet arbeide med de overordnede 
føringene. Problemet er at HSØ går ned i detaljer og er sentralstyrende. Dette følges opp med et 
omfangsrikt oppdragsdokument. Resultatet er at helseforetakenes administrasjoner økes for å følge 
opp disse kravene. 

Detaljstyringen fører til at mange enkeltsaker må klareres høyt oppe i systemet. 

For å øke den formelle makten til HSØ, oppnevner man mange direktører, og hver fjerde ansatte i 
HSØ er direktør. Dette gjør det vanskelig å vite hvilke fullmakter og ansvarsområder vedkommende 
har, men nå foregår det en viss opprydding. 

RASK OG KRAFTIG VEKST. I dag har Helse Sør-Øst over 150 ansatte og økt med 25 prosent på bare to 
år. I tillegg inngår Sykehuspartner med sine 850 ansatte direkte i HSØ, og de yter mange og 
omfattende tjenester til både HSØ og sykehusene. Ettersom virksomheten drives etter mor-
datterprinsippet, fører dette igjen til at HSØ drar store veksler på helseforetakenes administrasjon og 
ekspertise. 

Det regionale helseforetaket er også en storforbruker av eksterne konsulenttjenester. Dette skaper 
byråkrati som er produktivitetshemmende. 

TAFATT STYRE. Små saker kan ta lang tid, men HSØ ønsker å vise handlekraft i store saker. Resultatet 
har ofte blitt omdiskutert, for eksempel beslutningen om å inkludere Aker sykehus i fusjonen, 
innføring av ny budsjettmodell og prosjektet «Klinisk arbeidsflate». Det synes som om styret i HSØ er 
tafatt og at administrasjonen alltid får gjennom sine saker. Så godt som aldri er det dissens - med 
unntak fra ansattrepresentanter. 

En eier skal ha ambisjoner og initiere prosesser for å nå målene. Samtidig er det begrenset hvor 
mange prosesser som kan settes i gang samtidig før en organisasjon kneler, særlig når man ikke stiller 
nødvendige omstillingsmidler til rådighet. 
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Når det i tillegg forventes at det skal oppnås store besparinger fra dag én uten å investere, blir 
situasjonen ekstra vanskelig. 

IGNORERTE VARSELLAMPENE. Problemet er at HSØ har foretatt for dårlige konsekvensanalyser og 
risikoberegninger. De har sett bort fra røde varsellamper og ment at det vil rette seg etter hvert med 
korrigerende tiltak. Problemet er at når det blir mange risikoområder, øker den totale risikoen, noe 
som igjen vil smitte over på andre områder. Resultatet kan bli havari. 

I et intervju med Bente Mikkelsen i Aftenposten kom foretakets egentlige målsetting til syne: Oslos 
befolkning har for god legedekning og får for stor andel av helsepengene. Oslo skal være på 
landsgjennomsnittet. 

UTEN BEGEISTRING. Helse Sør-Øst har derfor innført nye budsjettmodeller som reduserer rammene 
til OUS med ytterligere en halv milliard kroner. Men den delen av modellen som har størst betydning 
for sykehuset, nemlig kostnadene for landsfunksjonen og regionale oppgaver samt forskning, skal 
innføres senere. Dette er en av grunnene til at OUS ikke greier budsjettkravene. 

Ved store prosesser er det viktig at eier gir motivasjon og skaper tro på fusjonsideen, men HSØ har 
ikke vært i stand til å skape begeistring. De skriver bare brev med nye krav. Resultatet er at mange 
sykehusansatte er frustrert - og da kan man ikke lykkes. 
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Ukeavisen Ledelse nr 1 – 06.01.2012 
 

 

SYKEHUSLEDELSE TIL PYNT? 
Midlertidig ledelse  

I slutten av oktober sendte Stortingets kontroll- og konstitusjonskomite et brev med spørsmål til 
helseministeren vedrørende omstillingen ved Oslo Universitetssykehus (OUS). Komiteen besluttet 
den 29. november å sende et nytt brev med flere spørsmål.  

Stortinget forholder seg bare til helseministeren angående Helse Sør-Øst (HSØ) og OUS. Det 
avgjørende er derfor hvordan departementet og HSØ som eier har lagt til rette for denne 
omstillingen og hvordan det har gått. Nå har helseministeren sendt sitt svarbrev, og over nyttår vil 
komiteen behandle svarene. 

En hovedforutsetning for å lykkes i store omstillinger er at man har en god og kontinuerlig ledelse 
gjennom hele prosessen. Men i dette tilfellet er det langt fra realiteten. 

Svekket lederskap 

På et vis startet problemene med sykehotellsaken på Radiumhospitalet i 2008. HSØ kjørte en prosess 
om at dette ikke var iht regelverket og at byggingen måtte stoppes til tross for at sykehotellet ville 
være et gode for kreftpasientene. 

Sykehusets erfarne styreleder Ingar Pettersen sa i en kommentar at dette er selvsagt ingen god sak 
for Rikshospitalet, men vi hadde lagt et løp for det og ønsket å gjennomføre en styrebehandling av 
det. Når Helse Sør-Øst går ut i forkant av vårt styremøte, føler jeg at de ødelegger for styrets 
mulighet til å behandle saken. Han trakk seg som styreleder og dermed var HSØ kvitt en for 
selvstendig styreleder. Samtidig ble de også kvitt en direktør som hadde gjennomført fusjonen 
mellom Rikshospitalet og Radiumhospitalet med godt resultat. 

Deretter startet innspurten for etableringen av OUS innen 1. januar 2009, og det ble tilsatt en 
midlertidig direktør for å få ting formelt på plass. HSØ oppnevnte sin viseadm. direktør Steinar 



 

78 
 

Martinsen som styreleder, og hadde nok tenkt at han skulle sitte lenge. Men etter hvert viste det seg 
at det var vanskelig å tale både OUS sin sak om utilstrekkelige budsjettrammer og deretter reise hjem 
til HSØ og kritisere OUS for dårlig budsjettstyring. 

Siri Hatlen med bred erfaring fra næringsliv og styreleder i tidligere Helse Øst ble tilsatt som direktør 
for OUS våren 2009. Hun var derfor vel kvalifisert for å gjennomføre fusjonen av de fire 
universitetssykehusene med ulik kultur og tradisjon. 

Hun ble fort klar over at rammene fra HSØ og premisse for fusjonen ikke var realistiske og at 
forventningene om raske og betydelige innsparinger var for store. Hun stilte derfor krav om 
omstillingsmidler og betydelige investeringsmidler for å lykkes. 

HSØ likte ikke innspillet i langtidsbudsjettet og ba styret i OUS om å ikke vedta forslaget. Det betydde 
mistillit til direktøren, og hun sa derfor opp sin stilling i sommer. Dette førte til uro og bekymring 
blant de ansatte på sykehuset. 

Styreleder går 

En ny svensk styreleder ble oppnevnt av HSØ etter viseadm dir. Martinsen. Den nye styrelederen 
prøvde å imøtekomme eierens krav ved å si at man ikke behøvde ekstra omstillingsmidler og så store 
investeringsmidler. Da det viste seg at det var vanskelig å få ned bemanningen fort nok, truet han 
med å si opp ansatte. 

Dermed var all tillit til styrelederen borte, og HSØ innså at dette ikke ville gå. For nå var legene sinte 
og troen på fusjonen borte. Fungeringsperioden som styreleder ble derfor kort. 

På under tre år har det vært to utskiftinger av styreledere og tre sykehusdirektører. Og starten på 
etableringen av OUS ble dårlig pga sykehotellsaken. 

Ingen bedrift vil skifte toppledelsen midt i en viktig omstillingsprosess, og absolutt ingen vil skifte 
flere ganger. Det er av den grunn utrolig at HSØ har satt seg i en slik situasjon, og resultatet er at man 
har problemer på mange kanter. 

En ny sjanse? 

I oktober ble Stener Kvinnsland oppnevnt av HSØ som ny styreleder for OUS. Han er direktør for 
Helse Bergen, og han har kanskje en mulighet for å skape tillit. Men det blir en vanskelig oppgave når 
legene sier at fusjonen har kollapset og at man må stoppe prosessen samt at investeringsmidler for 
mange milliarder må på plass før man går videre. 

Samtidig vil årets underskudd bli rundt én milliard kroner og neste år vil utfordringsbildet være 7-800 
millioner kroner. Siden man nå skal fjerne ytterligere 1000 stillinger betyr det at de ansatte er urolige 
og behandlingskapasiteten vil bli svekket. Men HSØ presiserer at budsjettet og rammen skal holdes. 
Det er derfor ikke rart at tre av fire ansatte ved sykehuset ikke tror på fusjonen, og de ansatte er den 
viktigste parten for å lykkes. 

For noen uker siden ble Bjørn Erikstein tilsatt som ny sykehusdirektør. Han er godt kvalifisert med 
bred ledererfaring og doktorgrad i medisin, og kan bidra til å gjenvinne tilliten. Ting er derfor lagt til 
rette for en omstart og ny kraft i omstillingen. 
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Helseministeren svetter 

Helseministeren håper naturligvis på et slikt under, og hun stoler på Erikstein fordi han kom fra 
stillingen som ekspedisjonssjef i departementet. Men tilliten til ledelsen i HSØ er så svekket at 
mulighetene for å lykkes er likevel begrenset. 

Hun burde tidlig ha innsett at dette kunne gå galt og at ledelsen i HSØ ikke holder mål. Sjeldent har 
noen fått en så kraftig kritikk som den Christian Borch gir ledelsen i HSØ i sin bok Sannhetens kår 
angående sykehotellsaken. Og en brottsjø av seerreaksjoner veltet inn til Dagsrevyen, skriver han. 
Siden har utviklingen gått fra vondt til verre. 

Skal helseministeren få snudd utviklingen er det ikke tilstrekkelig å gi adm. direktør i HSØ 
studiepermisjon i fem måneder for å gå på Nato Defense College. Skal de ansatte få fornyet tro på 
omstillingen, er det nødvendig at ministeren skifter ut toppledelsen i HSØ. 
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VG - 11.01.2012 
 

 
 

IKKE BARE ET KURS I ROMA  
 Ledelsen i Helse Sør-Øst håndterer ikke omstillingsprosessen bra nok 

 Det er på tide at Bente Mikkelsen får en avløsning 

Både styret i Helse Sør-Øst (HSØ) og direktør Bente Mikkelsen ble overrasket over den voldsomme 
kritikken hennes planlagte studieopphold ved Nato Defense College i Roma skapte. 

Men de mørke skyene har imidlertid vokst lenge og nå kom mediestormen. Bak stormen ligger det 
mange årsaker. 

Gapte for høyt 

Helse Sør-Øst satte i gang den store hovedstadsprosessen med de beste intensjoner. Men ledelsen i 
HSØ gapte for høyt. De inkluderte alle de store sykehusene i Akershus, Oslo og Buskerud i et av 
landets største omstillingsprosjekter, samtidig som man etablerte Oslo universitetssykehus (OUS) og 
organiserte det som ett stort sykehus. 

I tillegg flyttet man en befolkning på nesten Trondheims størrelse fra OUS til Ahus sitt 
opptaksområde. Dessuten forventet man at dette skulle foregå i løpet av uker med overflytting av 
pasienter, budsjettmidler og ansatte. 

Samtidig fikk nesten 20.000 ansatte ved OUS nye sjefer og de ble organisert i helt nye klinikker. Det 
nye sykehuset har 70 ulike lokasjoner og sjefene holder i mange tilfeller til på helt annet sted enn der 
de ansatte jobber. HSØ gapte derfor for høyt og for ofte, slik at både pasienter og ansatte ble usikre 
og forvirret. På toppen av dette innførte HSØ helt nye budsjettmodeller som reduserte bevilgningene 
til disse sykehusene og forlangte dessuten fusjonsgevinster med en gang. 

Lyser rødt 

Alle kan ta feil en gang i blant, men konsekvensene av disse omstillingene lyste rødt allerede tidlig. Til 
tross for dette kjørte styret sin vedtatte linje, selv om styret ble informert om den store risikoen disse 
omstillingsarbeidene medførte. Konsekvensene ser vi i dag. 

Men de store problemene vil komme når OUS gjennomfører en ytterligere nedbemanning på 1000 
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ansatte, slik at behandlingskapasiteten blir redusert eller forringet. 

Det er derfor ikke rart at publikum og ansatte blir engstelige. Få skjønner hva som foregår og langt 
mindre forstår man de kompliserte sammenhengene. 

Usynlig styre 

Styret i HSØ har ansvaret for prosessen og at rammebetingelsene er realistiske. Det pussige er at 
nesten alle vedtak gjøres uten dissens, selv i saker som har store konsekvenser for befolkningen. 
Eneste unntaket er styremedlemmene som representerer de ansatte. Selv det minste kommunestyre 
har en åpnere prosess om sine saker enn dette store regionale helseforetaket som skal sørge for vårt 
helsetilbud. 

Styret og ledelsen i HSØ ønsker minst mulig offentlig debatt og styret er helt usynlig for de fleste. 
Derfor blir vedtakene dårlig forankret og kritikken blir sterk når ting skjærer seg. Først da uttaler HSØ 
seg, vanligvis via direktøren. Styret og styreleder er derfor ganske usynlige og Mikkelsen får det som 
hun vil. 

Tar ikke ansvaret 

HSØ påtar seg ikke ansvar når ting går galt ved sykehusene, men nedsetter et utvalg for å vurdere 
forholdet eller de innkaller konsulenter for å granske saken. 

Når situasjonen likevel blir prekær, kommer de med bortforklaringer. Eksempler på dette er 
sykehotellsaken, når Siri Hatlen trakk seg som direktør ved OUS eller ifb med overlegenes opprør. Da 
kommer Mikkelsen med vage formuleringer, men innrømmer lite eller ingenting. 

Den leder som prøver å være perfekt, får et dårlig omdømme når folk likevel ser at ting går galt. 
Derfor er det ikke overrakende at Bente Mikkelsen og HSØ får så hard medfart nå, for de mangler 
goodwill. 

En tredje sjanse 

Dette er andre gang Bente Mikkelsen prøver å komme seg vekk fra direktørstolen i HSØ. 

Den første gangen var da hun søkte om å bli direktør ved OUS. Men hun trakk søknaden raskt da hun 
skjønte at dette var en politisk umulighet. 

Denne gangen prøvde hun å reise til Roma. Helseministeren hadde nok ønsket at Mikkelsen hadde 
reist bort i fem måneder, slik at direktøren fikk anledning til å vurdere sin egen situasjon eller at 
ministeren kunne legge forholdene til rette for en retrettstilling. Men pga den voldsomme kritikken 
trakk Mikkelsen seg. 

Hun mener likevel de ansatte har tillit til henne, men denne uttalelsen blir merkelig når de 
tillitsvalgte etterpå uttrykte klar mistillit til henne. Dette er en håpløs situasjon for en leder og jobben 
hennes har nesten blitt umulig. Det er å håpe at hun får en tredje sjanse. 

Problemene består 

Helseministeren blir likevel ikke kvitt de grunnleggende problemene og opposisjonen plager henne 
med interpellasjoner i Stortinget og med skriftlige og muntlige spørsmål. 
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Like før jul behandlet Stortinget forslaget fra de fire opposisjonspartiene om en rekke forslag 
inkludert forslag om en reformpause for OUS. Dette fikk stor oppmerksomhet fordi dette var det 
første helhetlige fellesforslag fra opposisjonen. Regjeringspartiene stemte naturligvis ned disse 
forslagene, men dette var en forberedelse til valgkampen i 2013. Men en omstillingspause for OUS er 
nå utenkelig, siden statsbudsjettet er vedtatt og rammene lagt. 

Men regjeringen har fått et ekstra ansvar for konsekvensene av omstillingen. Kontroll- og 
konstitusjonskomiteen har dessuten til vurdering om alle formelle sider er ivaretatt i forbindelse med 
omstillingsprosessen ved OUS. 

OUS og fremtiden 

Helseministeren har i to omganger vært nødt til å svare detaljert på en rekke spørsmål. 

Et stort sykehus er noe av det vanskeligste man kan lede. Det å overta styringen av OUS i nåværende 
situasjon er nesten umulig, når prosessen har sporet så kraftig av. Problemet blir ikke mindre når 
sykehuset har en eier som har mistet tilliten både oppover og nedover. 

Den nye styrelederen og nye direktør ved OUS kan kanskje få prosessen på skinnene igjen, men det 
er langt fra opplagt at de lykkes. Allerede 9. februar får vi de første signalene, for da skal styret vedta 
budsjettet. 

Greier styret og sykehusledelsen å få kontroll og aksept på omstillingen, er det ikke på grunn av HSØ, 
men på tross av HSØ. Det er derfor på tide at Bente Mikkelsen får avløsning. 
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7. Mye har gått galt i Hovedstadsprosessen 

I styresak 108-2008 om omstillingsprogrammet for Hovedstadsprosessen sier HSØ blant annet at 

programmet skal sikre en bærekraftig utvikling av Helse Sør-Øst og bidra til at kvaliteten i tjenestene 

bedres i tråd med nasjonal kvalitetsstrategi, som innebærer at tjenestene skal:  

- være virkningsfulle (føre til helsegevinst)  

- være trygge og sikre (unngå utilsiktede hendelser) 

- involvere brukerne og gi dem innflytelse 

- være samordnet og preget av kontinuitet 

- utnytte ressursene på en god måte 

- være tilgjengelig og rettferdig fordelt 

Etter at Riksrevisjonen har avgitt en usedvanlig kritisk rapport om «Planleggingen av omstillingen i 
Oslouniversitetssykehus HF» som er omtalt i Dokument 3:2 (2012–2013) fikk landets befolkning 
innsyn i svikten i Hovedstadprosessen samt HSØ sitt ansvar for situasjonen. 

Dette ble ytterligere dokumentert i Stortings kontroll- og konstitusjonshøring i mars 2012 og i 
Innstilling fra komiteen om «Sak om deler av omstillingen ved Oslo universitetssykehus» - Innst. 316 S 
(2011–2012) som ble behandlet i Stortinget i mai 2012.  Dette punktet omtales spesielt i kapitel 9. 

I tillegg har mange av disse forholdene blitt omtalt i mange medier og flere av sakene har vist at 
dette har gått ut over pasienter og ansatte. 

I februar 2014 kom «Representantforslag om ekstern ekspertvurdering og fremleggelse av en plan for 
den videre omstillingen i hovedstadsprosessen i Helse Sør-Øst RHF», se Dokument 8:15 S (2013-2014) 
og høring i kontroll- og konstitusjonskomiteen ble avholdt 25. februar. Saken skal senere behandles 
av Stortinget. 

OUS kom dagen før høringen med en kunngjøring om at sykehuset vil ha en grundig evaluering av sin 
fusjon og organisering. Dette får nok virkning for representantforslaget, men dette er en betydelig 
mindre evaluering enn en uavhengig ekstern vurdering av Hovedstadsprosessen. 

Redaktøren av Dagens Medisin skriver i sin leder 05/2014 følgende «Så spørs det om Stortinget vil ta 
et endelig oppgjør med det som gikk galt i hovedstadsprosessen». 
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Ukeavisen Ledelse - 30.03.2012 
 

 
 

SYKEHUSFUSJONER, ANSVAR OG PARADOKSER  

Helseministeren har hatt en travel tid for å svare på spørsmål fra stortingsrepresentanter 
samt møte i Stortinget om Oslo universitetssykehus (OUS). For problemstillingene har vært 
mange etter at Helse Sør-Øst (HSØ) iverksatte den store omorganiseringen i november 
2008 etter anmodning fra departementet. 

I mars måtte ministeren møte i Kontroll- og konstitusjonskomiteen sammen med de fleste av de 
viktige aktørene ved opprettelsen av omstillingsprosessen for å svare på spørsmål fra komiteen. 

De problemstillingene komiteen ønsket å få belyst var Elektroniske pasientjournaler (EPJ) – Klinisk 
arbeidsflate, Pasientsikkerhet og Departementet oppfølging og styring. Men under høringen ble en 
rekke problemstillinger tatt opp; ikke minst de økonomiske problemene som har oppstått. 

Nord-Europas største sykehus 

Allerede 1. januar 2009 ble OUS etablert og HSØs ambisjoner var høye for Nord-Europas største 
sykehus både med hensyn til pasientbehandling og forskning. 

Når man i ettertid leser den omfattende styresaken, er det overraskende hvor lite HSØ har drøftet de 
økonomiske utfordringene man sto ovenfor i en av Norges mest krevende fusjoner. I hovedsak er 
man opptatt av mulighetene, ikke risiko og problemer. 

For i sitt styrefremlegg fra 2008 skrev adm. direktør Bente Mikkelsen blant annet at "På kort sikt kan 
flere effektiviseringsgevinster realiseres gjennom felles ledelse og med virksomhet på flere 
lokasjoner. Dette vil kunne realiseres uten vesentlige investeringer. 

Gevinstene er estimert til ca 300 millioner kroner." 
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Under høringen ble det opplyst at i perioden fra 2010 til 2013 vil det samlet ha vært gitt 3 mrd. kr i 
lån og tilskudd til bruk for omstillingsprosessen ved Oslo universitetssykehus. 

Man går altså fra et håp om pluss 300 mill kroner til minus på 3.000 mill kroner uten at et slikt utfall 
er drøftet i styresaken. 

Når utviklingen er så negativ, er det naturlig at eier går gjennom prosessen og vurderer om det er 
foretatt feilvurderinger. Men det synes som om styringsformen har vært som en tidligere styreleder i 
HSØ sa under høringen om it-skandalen Det er jo dessverre slik her i verden at det er en del ganger at 
summen av en rekke enkeltavgjørelser gir et uheldig resultat selv om enkeltavgjørelsene hver for seg 
ikke var feil, og at de enkeltavgjørelsene kan ha vært fattet på ulike nivåer. Det går kanskje ikke an å 
peke på én ansvarlig. Her er det sammenvirkende årsaker. Da får man sånn omtrentlig ledelse. 

Dundrende underskudd 

OUS har et innsparingsbehov på 1.500 mill kroner før sykehuset får balanse i regnskapet. Det betyr 
gjennomføring av en rekke sparetiltak og kutt i mange stillinger med store konsekvenser. 

I budsjettsaken som sykehusstyret behandlet i februar var det mangel på konkrete innsparingstiltak. 
Jeg har aldri opplevd et budsjett har blitt saldert med gode intensjoner som i dette tilfellet. Det synes 
som om klinikkene ikke greier å få frem nok tiltak fordi konsekvensene blir for store. Dette betyr at 
sykehuset vil gå med stort underskudd fremover, for det tar lang tid før sparetiltakene begynner å 
virke. 

Det er derfor bemerkelsesverdig at alle styreledere og direktører i både HSØ og OUS sier at dette går 
selv om rammene er stramme. Unntaket er tidligere sykehusdirektør Siri Hatlen. 

Dette til tross for at den ene uheldige hendelsen etter den andre oppstår. Selv i høringen kom det 
opp en skandale om ventelistefusk og et av hovedtemaene i høringen var skandaleprosjektet om 
klinisk arbeidsflate til 159 mill kroner. 

Alvorlig situasjon 

Nå er man inne i det fjerde omstillingsåret og fortsatt er det alvorlige problemer og store 
underskudd. 

HSØ har stadig oppnevnt nye styreledere og direktører ved sykehuset uten at det har endret 
situasjonen. I tillegg øker ventelistene og sykehusets produktivitet har blitt redusert med 3-4 prosent. 
Selvfølgelig er ikke alt mørkt, men dette er en alvorlig situasjon. Og nå starter den omfattende 
nedbemanningen. 

Når en så viktig fusjon har sporet av på denne måten, er det på tide å stoppe opp for å vurdere 
situasjonen. Den nye styrelederen i HSØ hadde muligheten for å ta et grep, men han sier at andre 
sykehus har gjennomført tilsvarende omstillinger med godt resultat. Da må det også kunne 
gjennomføres ved OUS. 

Rikshospitalet har gjennomført fusjoner med 3 store sykehus etter flyttingen til Gaustad med godt 
resultat og hver enkelt har vært større enn de fleste andre omstillinger. 
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Men OUS-fusjonen er like krevende som den mellom Statoil og Hydro og fordrer maksimal lederskap 
og forstand. Det er derfor bekymringsfullt at HSØ bare kjører videre i samme sporet og sier at 
budsjettrammene er tilstrekkelig og alt vil ordne seg til det beste. 

Nå har sykehuset tidligere pekt på at det får minst 300 mill kroner for lite i budsjett siden 2/3-deler 
av sykehusets virksomhet er regional- og landsfunksjoner. OUS er derfor forskjellig fra alle de øvrige 
sykehusene i landet, men styret i HSØ tar ikke hensyn til dette i tilstrekkelig grad. 

Hvem har ansvaret? 

Men hvem har ansvaret for denne situasjonen og hva gjøres for å bedre situasjonen? 

En løsning er å stille sykehusstyret og adm. direktør i OUS til ansvar for situasjonen. Men det er prøvd 
tidligere og det er ikke der problemet ligger. 

Problemet er at HSØ har feilbedømt situasjonen og hvilke rammer som må til for å gjennomføre 
fusjonen. Det er HSØ som tildeler rammer til sykehuset og gir detaljerte føringer i prosessen. I tillegg 
styrer de sykehusene direkte etter mor-datter prinsippet, slik at HSØ har et hovedansvar Men det 
øverste ansvaret har helseministeren og neste år er det Stortingsvalg. Dette kan bli en vanskelig sak 
for regjeringen hvis ikke prosessen kommer på skinner. 

Det er et paradoks at legene sier at omstillingsarbeidet holder på å kollapse mens ledere og 
helseministeren sier at alt er i god gjenge, bare man tar tiden til hjelp. 

Et annet paradoks er at eier aldri tar ansvar. I høringen sa jeg at jeg ikke kan komme på én alvorlig 
sak som Helse Sør-Øst har påtatt seg ansvaret for. De peker enten oppover eller nedover. Når Helse 
Sør-Øst må uttale seg, sier direktøren: Vi har ikke vært tydelige nok, eller: Vi er en lærende 
organisasjon, eller: Vi har et omdømmeproblem. 

Alle kan gjøre feil, men det blir alvorlig når det gjentas og ledelsen ikke gjør nok for å rette på 
forholdene. Da mister folk tiltroen til lederskapet, og da er det kanskje på tide å se på lederskapet. 

Og snart får vi komiteens innstilling om OUS. 
 
 

  



 

87 
 

Dagens Medisin 12/2012 torsdag 21. juni 
 

 
 

PÅ HELSEN LØS FOR PASIENTER OG ANSATTE 
Et stort antall stillinger kommer til å forsvinne – og mange ansatte er engstelig for 
fremtiden. Det viktigste er imidlertid hvordan det kommer til å gå med pasientene. 

DEN ØKONOMISKE situasjonen er kritisk for Oslo universitetssykehus (OUS) og sykehuset sliter med 
en rekke problemer. Dette illustreres godt i styresak 27-2012 om Langtidsbudsjettet 2013-2016. 

I denne styresaken skriver sykehuset at: «Underskuddene er store og foretaket har pådratt seg stor 
kortsiktig gjeld. Samtidig øker gjennomsnittsalder for bygninger og utstyr og IKT-systemene er i stor 
grad knyttet til tidligere foretak og dermed ikke gjennomgående. Foretaket er stilt overfor krevende 
myndighetspålegg som krever omfattende investeringer for å komme ut av dagens situasjon». 

GRANSKNINGER. Situasjonen er alvorlig når fylkeslege Petter Schou uttaler til Dagens Medisin 
(09/2012) at tilsynet behandler en rekke saker som i hovedsak dreier seg om bekymring for kapasitet 
og organisatoriske endringer ved OUS. For noen dager siden Stortinget innstillingen fra Kontroll- og 
konstitusjonskomite om omstillingsprosessen ved OUS. I tillegg har Riksrevisjonen innledet 
granskning av enkelte forhold.  

Dessuten har mediene gjentatte ganger fortalt om enkelthendelser ved sykehuset som viser hvor 
vanskelig situasjonen er for både pasienter og ansatte.   

UTFORDRINGER I KØ. Problemene har vært mange siden Helse Sør-Øst (HSØ) vedtok 
sammenslåingen av de store sykehusene i Oslo, men dette er bare starten. 

I det foreløpige langtidsbudsjettet for 2013-2016 viser oppstillingen at i 2013 må sykehuset varig 
spare 400 millioner kroner i lønnsinntekter og et tilsvarende beløp i 2014. I tillegg skal det spares 350 
millioner kroner for å få penger til investeringer. Ekstra stort blir problemet når sykehuset har 
problemer med å finne tilstrekkelig med innsparingstiltak for å møte årets budsjettkrav. 

Dette medfører at nedbemanningen ved sykehuset blir på 1500 årsverk frem til 2016. Dette kommer 
i tillegg til den omfattende nedbemanning sykehuset har hatt i forbindelse med overflytting av 
pasienter til Ahus. 

RADIKAL RASERING. Konsulentbransjen kaller slikt for radikal restrukturering, men dette minner mer 
om radikal rasering av helsetilbudet. Konsekvensene blir store siden mange klinikkledere har store 
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problemer med å finne forsvarlige innsparingstiltak. Fylkeslegen kommer til å få det travelt fremover 
- og andre tilsynsmyndigheter kommer også med nye pålegg som skal prioriteres og gjennomføres 
med korte tidsfrister. 

I styresaken sier OUS at planen har en høy risiko i forhold til gjennomføring og ambisjonsnivået må 
settes svært høyt. Store deler av dette må realiseres før foretaket kan få full nytte av investeringer i 
samlokaliseringer og i nye gjennomgående IKT-løsninger. 

OVERSER PROBLEMENE. Det kan synes som om HSØ overser de problemene som allerede eksisterer, 
og som vil forsterke seg ytterligere. Dette kom tydelig frem i Stortingets høring om OUS: Da uttalte 
styrelederen i HSØ at omstillingen ved OUS bør kunne gjennomføres uten større problemer. Han 
hadde vært i Telemark - og der hadde man greid dette med godt resultat.  

Dersom dette hadde vært en vanlig omstillingsprosess, ville dette ikke vært noe problem. For Oslo-
sykehusene har flere ganger gjennomført tilsvarende prosesser, men her er det snakk om helt andre 
dimensjoner. 

MISBRUKTE SJANSEN. En viktig forutsetning er at de økonomiske rammene må være realistiske. HSØ 
hadde muligheten i forbindelse med innføringen av en inntektsmodell for regionen. Men dessverre 
hadde denne modellen mange svakheter. Den største utfordringen er hvordan man skal ta hensyn til 
at to tredeler av den somatiske virksomheten ved OUS er lands- og regionsfunksjoner. Det finnes 
foreløpig ingen gode modeller for denne type virksomhet, men den beste har sykehuset utviklet selv.  

Forsiktighetsprinsippet burde tilsi at man ikke iverksetter for store forandringer inntil man har 
pålitelige data og modeller. Men i 2010 vedtok HSØ med utgangspunkt i en ufullstendig modell at 
OUS skulle miste 360 millioner kroner som ble fordelt mellom de andre sykehusene i regionen.  

OUS protesterte kraftig fordi deres modell viste at sykehuset skulle ha hatt inntil 300 millioner kroner 
ekstra for den høyspesialiserte virksomheten, og da ville sykehusets situasjon vært betydelig bedre. I 
ettertid har HSØ prøvd å rette litt på dette, men OUS mener fortsatt at modellen er feil. 

PÅ HELSEN LØS. Helse Sør-Øst ønsker nå å sette hardt mot hardt. Dette betyr at et stort antall 
stillinger kommer til å forsvinne de kommende årene - og mange ansatte er engstelige for fremtiden. 
Det viktigste er imidlertid hvordan det kommer til å gå med pasientene: Allerede i dag er problemene 
store - og de vil øke. Det vil også risikoen gjøre.  

En antydning om dimensjonen på utfordringene vil vi få når styret i HSØ skal behandle mål og 
budsjett for 2013 samt langtidsbudsjettet for 2013-2016 den 21. juni. Konsekvensene av dette blir 
den største utfordringen for OUS til nå. 

Dette kan også bli en viktig politisk sak i neste års Stortingsvalg - når folk oppdager hva de kommende 
innsparingene fører til. 
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Tidsskriftet Overlegen 2-2011 
 

 
 

HVA GIKK GALT I HOVEDSTADSPROSESSEN?  

Mye har gått galt for Helse Sør-Øst (HSØ) i det store omstillingsprosjektet som 
Helsedepartementet ba dem gjennomføre. Spesielt har det gått galt med sykehusfusjonen 
i Oslo. 

Det var gode grunner for å gjøre omfattende grep i hovedstadsområdet for løsningen med Helse Sør 
og Helse Øst var håpløs. Men HSØ tok feil veivalg, la opp til urealistiske føringer og innførte et 
sentralstyrt regime. 

Alt på en gang 

Det er nesten uforståelig at HSØ prøvde å gjøre alt på en gang i denne prosessen i den tro at det ville 
gå bra. For det er begrenset hvor store omstillinger og innsparinger en organisasjon er i stand til å 
gjennomføre samtidig. 

Det å fusjonere så ulike sykehus som de fire store Oslo-sykehusene til Nord-Europas største sykehus 
er en enorm utfordring i seg selv. For her var kulturen, driftsoppleggene og styringsformen så vidt 
forskjellig at forsiktighet burde utvises. Dessuten viser forskning at så stort sykehus ikke er en optimal 
løsning fordi ulempene blir for store. 

På toppen av dette kom en fisjonering til Ahus. Dette tilsvarte en overflytting av et pasientgrunnlag 
tilsvarende Trondheim bys befolkning, og dette skulle fullføres i løpet av en nyttårshelg. Samtidig 
skulle helsepersonell overflyttes nesten like fort etter HSØ-planen. 

Mangler grunnmurer 

For å få til vellykkede fusjoner er det nødvendig med god infrastruktur og systemer. Men i dette 
tilfellet var forholdene dårlige, fordi alle sykehusene hadde ulike IT-systemer som ikke kunne snakke 
sammen. HSØ prøvde en hurtigløsning med en klinisk arbeidsflate, men det kunne umulig gå godt. I 
dag sliter de ansatte med provisoriske løsninger som er arbeidskrevende og sinker pasientflyten. 
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Mange av bygningene er i dårlig forfatning og OUS har fått omfattende pålegg fra Arbeidstilsynet. 
Når man i tillegg har 70 lokasjoner hvor man driver pasientvirksomhet og mangler stedlig ledelse, blir 
det vanskelig å drive dette som en integrert samhandlende organisasjon. Det blir heller ikke bedre av 
at gjennomsnittsalderen på MTU er godt over 10 år. 

Krav til gevinst 

I styresaken 108/2008 om Hovedstadsprosessen skrev HSØ at «På kort sikt kan flere 
effektiviseringsgevinster realiseres gjennom felles ledelse og med virksomhet på flere lokasjoner. 
Dette vil kunne realiseres uten vesentlige investeringer. Gevinstene er estimert til ca 300 millioner 
kroner.» I tillegg antydes det betydelige gevinster etter hvert. 

Samtidig fikk OUS redusert budsjettet sitt ved overføringen av pasienter til Ahus. Dette er en naturlig 
konsekvens, men det er likevel en krevende operasjon å foreta nødvendige tilpassinger som har store 
konsekvenser. 

Om ikke dette ikke var nok, innførte HSØ en ny inntektsmodell for regionen. Selv om man manglet 
data og robuste modeller for en slik beregning, gjennomførte HSØ dette som et hastevedtak. 
Resultatet var at OUS fikk et inntektskutt på 360 mill kroner som ble fordelt til andre sykehus. Selv 
mente OUS at de hadde krav på inntil 300 mill kroner ekstra for lands- og regionsfunksjonene. 

Så før høsting 

Slike store omstillingsprosesser krever ekstra midler, men HSØ så bort fra dette inntil de måtte endre 
syn. Men hoveddelen ble gitt som lån. På grunn av dette samt urealistiske budsjettkravene som HSØ 
har stilt, har sykehuset gått med store underskudd og har nå en gjeld på 2,4 mrd kroner. Dette skal 
betales tilbake med rentes rente og går på bekostning av pasientbehandlingen. 

For å berge seg har sykehuset solgt eiendommer og leiligheter i stor skala, men det betyr at det reelle 
underskuddet er vesentlig større. Samtidig fremstiller HSØ seg som den barmhjertige samaritan, men 
de fungerer mer som en bank. 

Risiko er smittsomt 

Et verre utgangspunkt kunne det nye sykehuset ikke ha, og det har heller ikke gått bra. Med en gang 
oppsto det nemlig stor risiko på mange områder og risikomatrisen lyste rødt. Men stor risiko gir ny 
risiko og den smitter over på andre områder. Har man ikke tilstrekkelig korrigerende tiltak, kan 
situasjonen komme ut av kontroll. 

I dag sliter OUS med en rekke problemer og tilsynsmyndighetene og fylkeslegen gransker en rekke 
saker og har gitt en rekke pålegg. I tillegg har Kontroll- og konstitusjonskomiteen hatt høring om 
prosessen og vil om kort tid legge frem sin innstilling for behandling i Stortinget. Samtidig har også 
Riksrevisjonen begynt å se på prosessen og helseministeren må stadig løpe til Stortinget for å svare 
på en rekke spørsmål. 

Sentralstyring 

Meningen var at sykehusene skulle være egne juridiske enheter med et selvstendig styre, men HSØ 
har bevist valgt å styre etter prinsippet mor-datter. I tillegg griper de inn i den daglige ledelsen og 
driften av sykehusene. Men likevel tar aldri HSØ ansvar. De peker enten oppover eller nedover og 
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aldri på seg selv. Dermed blir rollen angående myndighet og ansvar uklar. I dag er styret i OUS 
nærmest blitt et driftsstyre og dette er en uheldig utvikling. 

Problemene blir enda større ved at styret og ledelsen ved OUS blir skiftet ut på løpende bånd. Siden 
OUS ble etablert har man hatt 4 direktører og 3 styreledere. Ingen annen eier gjør slikt i en gedigen 
omstillingsprosess. 

Mot stupet 

Det vi har sett til nå er bare marsjen mot stupet. For etter Langtidsbudsjettet skal sykehuset spare 
nesten en milliard lønnskroner innen 2016 og 1100 stillinger skal bort. 

I tillegg vil ikke OUS oppnå budsjettbalanse i år, og får derfor underskuddet i ny regning til neste år. 
Dermed blir nedbemanningen på 1500-1700 årsverk. Dette kommer til å gå på helsen løs for både 
pasienter og ansatte.  

Både Ahus og Vestre Viken sliter mye med økonomien og driften, men verst rammet er OUS. 

HSØ har ansvaret  

Selvfølgelig har OUS et selvstendig ansvar for utviklingen. Men det er HSØ som har lagt føringene for 
Hovedstadsprosessen og OUS, gitt budsjettrammene og målsetningene for sykehusets aktiviteter. Og 
beskjeden er at budsjettene skal holdes, kvaliteten opprettholdes, pasientbehandlingen økes og 
køene reduseres. 

Vi går en dyster tid i møte. 
 
 

  



 

92 
 

Forkortet versjon i VG 22.08.2012 
 

 
 

REGIONALT HELSEFORETAK UTEN ANSVAR 
I juni kom en rapport fra fylkeshelsesjefen som pekte på at Ahus har drevet uforsvarlig i 
første halvdel av 2011. Det kom frem at over 20 pasienter ble betydelig skadd av 
behandlingen og det har vært ni unaturlige dødsfall. 

I et intervju med Pasientombudet i Akershus og Oslo, sier han at A-hus må etterforskes av politiet. 
TV2 spurte Helse Sør-Øst (HSØ) om en kommentar, men fikk bare en mail hvor de bl.a. uttalte at «Vi 
mottok aldri noen meldinger om at driften ved sykehuset var uforsvarlig».  

Det er overraskende at HSØ på forhånd frikjenner seg selv for ansvar før sluttrapporten har kommet, 
for her vil omstillingsprosessen ved sykehuset stå sentralt. 

Hvert år med tap 

Foruten å legge til rette for trygg pasientdrift, har regionale foretak en hovedoppgave å sørge for et 
regnskap i balanse. 

I en oversikt på HSØ sine nettsider finner man at i Sør og Øst har man gått med underskudd hvert år 
siden opprettelsen av de regionale helseforetakene i 2002. Et unntak er resultatet for 2010, men 
dette overskuddet skyldes i stor grad overdekning i forbindelse med pensjonsreformen. Summen av 
alle disse underskuddene er på nesten 5 milliarder kroner, og årets utvikling tyder på enda et år med 
underskudd. 

Underskuddet for 2011 var på nesten en halv milliard. HSØ prøver å bagatellisere resultatet ved å si 
at dette tilsvarer bare 0,8 prosent av omsetningen. 

Hovedstadsskandalen 

HSØ viser til at det er sykehusene i Hovedstadsprosjektet som har skylden for at ikke HSØ oppfyller 
sine budsjettmål de siste årene.  
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Jeg har i artikkelen «Hva gikk galt i Hovedstadsprosessen?» i tidsskriftet til overlegeforeningen 
beskrevet mange av årsakene til skandalen. Spesielt ille har Oslo universitetssykehus (OUS) blitt 
rammet av de store omstillingsprosjektene. 

Men HSØ påtar seg ikke noe ansvar for følgene av prosessen. De viser heller til at nå går alt så mye 
bedre og viser til de gode resultatene som OUS har oppnådd det siste året. 

Blant annet viser de til at OUS ligger i verdenstoppen for transplantasjoner samt har styrket 
behandlingen av atrieflimmer på kort tid samt at over 62 prosent av forskningsproduksjonen innen 
helsesektoren skjer i HSØ, og OUS står for 85 prosent av denne. 

I innlegget nevner HSØ ikke med et ord at en betydelig del av det gode resultatet skyldes at OUS gikk 
med et underskudd på over en halv milliard kroner i 2011. 

Urimelig budsjettkutt 

Problemet er at OUS har fått budsjettkutt i milliardklassen som en del av den omfattende fusjonen av 
de store universitetssykehusene i Oslo samt overføring av aktivitet til Ahus. Dessuten har sykehuset 
fått et urimelig ekstrakutt på 360 mill kroner på grunn av innføringen av en ny budsjettmodell siden 
man ikke tar tilstrekkelig hensyn til at to tredeler av OUS sin virksomhet er lands- og 
regionsfunksjoner. HSØ har ansvaret for dette krisebudsjettet. 

Nytt it-eventyr 

Mange husker skandaleprosjektet om klinisk arbeidsflate som medførte et tap på 160 mill kroner. 
Skandalen ble en viktig del av høringen i Kontroll- og konstitusjonskomiteen i Stortinget. HSØ mente 
de ikke hadde noe ansvar, men komiteen ga HSØ hovedansvaret og kraftig kritikk. 

OUS inngår nå en avtale med datafirmaet DIPS om levering av et elektronisk pasientsystem 
(PAS/EPJ), og dette er i siste liten. For HSØ’s rammeavtale utløper den 20. august. Kostnadene er 
foreløpig beregnet til 600 mill kroner. Men dette er i stor grad et utviklingsprosjekt og sluttregningen 
kan fort bli mye større. 

Det som virkelig er bekymringsfullt er at sykehusdirektøren sier at gevinstrealisering oppnås først på 
lang sikt. Problemet blir større ved at man i tillegg må avskrive dagens it-systemer med over 100 mill 
kroner, som gir ytterligere minus i årets regnskap. 

Tvinge i kne 

Det er ingen tvil om at OUS har behov for et godt EPJ for å få en mer effektiv sykehusdrift, men det 
finnes flere alternative valgmuligheter. I styresaken var det bare fremlagt ett alternativ, for HSØ 
hadde bestemt seg for DIPS. På det ekstraordinære styremøtet i OUS spurte en av 
styrerepresentantene hvorfor sitter vi her i dag når saken allerede er avgjort? Og de ansatte sier i en 
protokolltilførsel at det oppleves uheldig at HSØ i så stor grad legger føringer for valg av IT-systemer i 
OUS, samtidig som de fraskriver seg ansvaret for beslutningen. 

Ikke bra 

Man kan derfor spørre seg om helse-Norge er tjent med et regionalt helseforetak som ikke ønsker å 
ta ansvar, som gjerne bruker sin makt for å tvinge gjennom vedtak og som prøver å skjønnmale 
forholdene? Nei, dette er ikke bra. 
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UTEN ANSVAR FOR MILLIARDTAP OG ØKT 
PASIENTRISIKO 
Siden de regionale helseforetakene (RHF) ble opprettet i 2002, har de regionale 
helseforetakene i sør og øst gått med i alt fem milliarder kroner i underskudd, men ikke 
bare det. De har gått med underskudd hvert år unntatt ett år. Også i år regner Helse Sør-
Øst (HSØ) med at resultatet blir negativt med over 500 mill kroner. Det er på tid at noen 
tar ansvar for dette.  

RHF’ene fikk med helsereformen to hovedoppgaver; «Sørge for» at befolkningen i regionen får 
tilgang til spesialisthelsetjenester samt ha «Eieransvaret» for styring av helseforetakene og holde 
budsjettrammene. HSØ har derfor sviktet en av sine viktigste hovedoppgaver. 

Det er flere årsaker til at HSØ har gått med så store underskudd hvert år. 

Magnussenutvalget 

Utvalgets forslag til inntektsfordeling hadde som formål å sikre at de fire regionale helseforetakene 
er i stand til å tilby innbyggerne likeverdig tilgang til spesialisthelsetjenester. Regjeringen fulgte i 
hovedsak forslaget, og dette førte til at HSØ beholdt sine rammer mens de tre andre fikk til sammen 
økt rammen med over en milliard kroner. Dette førte til at de tre RHF’ene stort sett har gått med 
overskudd siden 2008 i motsetning til HSØ. 

Hovedstadsprosessen 

Ved etableringen av HSØ ga Helsedepartementet føringer om å starte omorganisering av 
sykehusvesenet, spesielt i Oslo-området. Den største utfordringen var å fusjonere de fire store 
universitetssykehusene til Oslo universitetssykehus (OUS) i 2009. Den andre store utfordringen var 
overføringen av pasientgrunnlaget for 160.000 innbyggere fra OUS til Ahus. 

Disse to store omstillingene og en rekke andre prosesser som nedleggelse av Aker og opp- og 
nedbemanning kom på toppen av dette. Resultatet har blitt økonomiske problemer, stor uro blant 
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ansatte og mange alvorlige pasientskader. 

Ny budsjettmodell 

Selv om sykehusene i hovedstadsområdet holdt på å drukne i omstillingsarbeidet, innførte HSØ en ny 
fordelingsmodell for sykehusene i regionen. Modellen ble basert på mange av de prinsippene som 
Magnussenutvalget anvendte. Resultatet har blitt en omfordeling av budsjettrammene, hvor OUS var 
den store taperen. Flere hundre millioner kroner ble tatt fra OUS og fordelt på de øvrige sykehusene i 
regionen. 

OUS protesterte på selve modellen på faglig og økonomisk grunnlag, spesielt fordi ikke modellen i 
tilstrekkelig grad gjenspeiler at to-tredjedeler av sykehusets virksomhet er kostbare lands- og 
regionsfunksjoner. OUS mente at HSØ kuttet sykehusets rammer med over 300 mill kroner for mye. 

Fusjonsgevinst 

Ved etableringen av OUS mente HSØ at det var mulighet på kort sikt å ta ut en ytterligere 
fusjonsgevinst på 300 mill kroner uten å investere noe særlig. Ved å investere i omstillinger kunne 
gevinsten bli hele 800 mill kroner og dette var en av hovedgrunnene for å gjennomføre hele 
prosessen. 

HSØ begynte straks å redusere sykehusets budsjett på dette grunnlaget. Sammenlagt har disse 
budsjettkuttene blitt katastrofale. 

OUS har milliardtap 

For fra 2008 til i fjor har sykehuset hatt en akkumulert minus på 1,5 milliarder kroner og i år 
forventer man et underskudd på over en halv milliard. For å ha nok penger har OUS lånt rundt 3 
milliarder kroner fra OUS, som må tilbakebetales med rentes rente. 

De to andre sykehusene i hovedstadsområdet, Ahus og Vestre Viken venter å få et tap på hhv 66 og 
120 mill kroner, mens de øvrige sykehusene i regionen forventer å gå i pluss. Dette er derfor i et 
hovedstadsproblem og man spør seg hva grunnen kan være?  

Nesten håpløst  

Nå har HSØ sendt ut de foreløpige budsjettrammene for 2013 samt føringer for langtidsbudsjettet 
frem til 2016. 

Ahus må neste år spare en kvart milliard kroner og Vestre Viken må i år og neste år i alt redusere 
antall årsverk med 300. 

Situasjonen for OUS er nærmest håpløst, for sykehuset skal spare opptil 800 mill kroner i 2013 for å 
komme i balanse og tilsvarende de kommende år. Dette fører til at man må redusere antall årsverk 
med 1500. 

Disse innsparingene kommer på toppen av de innsparingene som allerede er gjennomført og per 
august har hovedstadssykehusene over en halv milliard kroner bedre resultat enn ved samme 
periode i fjor. Til tross for dette går disse sykehusene med stort underskudd i år. 

Sykehusstyrer i klemme 
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Det er HSØ som tildeler sykehusene budsjettrammene og aktivitetsmål med streng beskjed om at 
disse føringene skal holdes. Styreleder i HSØ kritiserer sykehusene og sier at han er utålmodig og vil 
ha resultater. 

De første orienteringene til styret viser at mange klinikker neste år har et innsparingskrav på ti 
prosent og allerede nå har sykehuset lange ventelister og fristbrudd innen mange områder hvor 
sykehuset har et hovedansvar. Da styret ble fortalt hva dette innebærer, ble mange representanter 
urolige, særlig når de vet at året etter er innsparingskravet like stort. 

Må si i fra 

For pasientenes skyld må styret nå ta et klart standpunkt til om de ønsker å ta ansvaret for 
konsekvensene av det budsjettet som snart skal vedtas. Vedtas budsjettet og tiltakene iverksettes er 
det vanskelig å snu, for det er nesten umulig å reversere en prosess som har kommet ut av kurs. Da 
er det de ansatte som personlig må bære belastningen ved pasientskader og dødsfall, når den 
egentlige grunnen er manglende ressurser og gammelt utstyr. 

Helseministeren må på banen 

Dette har naturligvis konsekvenser i forhold til eier. Men etter at HSØ har gjennomført lag på lag med 
budsjettkutt og endringsprosesser ser man at det er HSØ som har hovedansvaret for den situasjonen 
som har oppstått i hovedstadsområdet. HSØ har i stor grad undervurdert kompleksiteten av alt de 
har satt i gang og de har ikke tatt tilstrekkelig hensyn til den store risikoen. Det er derfor nødvendig 
at helseministeren tar et grep før pasientene blir den store taperen. 

Slik som situasjonen har utviklet seg, er det også nødvendig å sette ned en kommisjon som får i 
oppdrag å undersøke hovedstadsprosessen. Både for å lære og for å kartlegge ansvarsforholdene, for 
i dag synes det som alt ansvar er pulverisert og ingen påtar seg et reelt ansvar. 
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8. Fusjonsprosessen er meget krevende for 
OUS  

Situasjonen og utfordringene for OUS beskrives godt av sykehusets styrevedtak i forbindelse med 
budsjettbehandlingen for 2010. 

«Styret ved Oslo universitetssykehus har i et vedtak 17. februar 2010 konstatert at betingelsene for å 
kunne gjennomføre oppdraget 2010 og overføring av virksomhet til Ahus og Vestre Viken innen 
nyttår, parallelt med en stor restrukturering, er uvanlig krevende. De økonomiske utfordringene gjør 
at styret mener oppdraget ikke kan gjennomføres innenfor gjeldende rammer. De ønsker et snarlig 
møte med Helse Sør-Øst for å gjennomgå situasjonen. 

Oslo universitetssykehus HF skal gjennomføre et svært omfattende integrasjons- og 
omstillingsprogram parallelt med ordinær drift i 2010, jf. Helse Sør-Øst-styresakene 108-2008 og 130-
2008. Kostnader som påløper til gjennomføringen av omstillingsprogrammet må finansieres innenfor 
den tildelte inntektsrammen for 2010.   

Oppdraget og bestillingen kan beskrives i tre samtidige hovedprosesser: 

1. Driften skal gjennomføres i henhold til aktivitetskrav og i økonomisk balanse.  Dette skal gjøres 
innenfor en i utgangspunktet lav økonomisk budsjettramme og svært stram likviditetstilgang, med en 
ny organisasjon og med virksomhet utført spredt på flere steder. 

2. Et pasientgrunnlag tilsvarende ca 160 000 skal overføres til Akershus universitetssykehus HF.  Flere 
områdefunksjoner skal overføres til Vestre Viken HF.  Virksomhetens størrelse vil måtte tilpasses nye 
rammebetingelser fra 1. januar 2011 med betydelig redusert pasientgrunnlag og inntekter. 

3. For uten opphold å komme frem til en virksomhet i balanse med oppgaver og rammebetingelsene, 
må integrasjonsarbeidet fortsette i 2010 og fremover.  I 2010 innebærer det blant annet å få på plass 
IKT-forutsetninger og strukturering av virksomheten.  Restrukturering og samlokalisering av 
funksjoner i Oslo universitetssykehus vil kreve betydelige investeringer og økonomiske og faglige 
gevinster vil i stor grad være avhengig av samlokalisering og flytting av funksjoner.  Dette innebærer 
en rekkefølgeproblematikk og krever et flerårig perspektiv og forutsigbarhet i finansiering. 

Oslo universitetssykehus er å sammenlikne med et stort og omfattende prosjekt der det må investeres 
gjennom flere år for å kunne hente ut de faglige, kvalitetsmessige og økonomiske gevinster som er 
mål for fusjonen. Gjennomføring av fusjonen må fortsette som planlagt, det vil være for krevende for 
organisasjonen om dette stopper opp grunnet manglende avklaring og rammebetingelser». 

Den 6. juni 2011 sa adm. direktør Siri Hatlen opp sin stilling ved OUS fordi det ikke var mulig å innfri 
de krav og målsetning som er satt for fusjonen med de rammer som er gitt uten at det går ut over 
pasientene.  

OUS har hvert år hatt store underskudd og disse underskuddene har blitt finansiert med lån fra HSØ. I 
2012 hadde OUS en gjeld på rundt 3,4 milliarder kroner til HSØ som de må betale rente for og 
tilbakebetale etter hvert. Ennå har ikke OUS kommet i økonomisk balanse og faren er stor for at også 
2013 blir et stort underskuddsår. En av grunnene er at budsjettmodellen til HSØ slår feil ut for OUS. 

Den 24. februar 2014 sier adm. direktør Bjørn Erikstein på nettsidene sine at Oslo universitetssykehus 
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vil evaluere fusjon og organisering. «Det er minst to grunner til at dette må gjøres nå: Vi trenger en 
godt dokumentert og troverdig gjennomgang av fusjonen vi har vært igjennom – og vi trenger å se 
tydelig hvilken grunn vi står på i dag for å være gode i planleggingen av veien videre, nemlig arbeidet 
med Idéfase Campus Oslo som gir en ny organisering og kanskje en samlokalisering av hele 
sykehuset». Det vedlegges også en detaljert prosjektbeskrivelse. 
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Dagsavisen – 15.12.2009 
 

AKER-SAKEN ER NASJONAL  

Det har blitt en heftig diskusjon om Aker sykehus skal legges ned eller om det har en spesiell 
beskyttelse fordi det er et lokalsykehus. Jan Bøhler har i lang tid uttalt at han garanterer at dette ikke 
skal skje, fordi den rødgrønne regjeringen har sagt at lokalsykehus ikke skal nedlegges. Han har fått 
stor støtte i dette fra mange lokalpolitikere. Men så sa Senterpartiet at dette bare gjelder distriktene. 
Det har medført enda større engasjement og opphisselse i store deler av Oslos befolkning. 

Det er lett å skjønne at en god del av dem som bor i Groruddalen helst vil slippe å reise til A-hus. 
Men veien til A-hus er ikke lang. Det vil være vanskelig for folk i resten av Norge å skjønne at dette er 
et reelt problem. A-hus er et helt nytt og moderne universitetssykehus med et faglig og bredt 
pasienttilbud, som vil utvikle seg positivt når de får tilstrekkelig erfaring med det nye sykehuset.  

Dessuten er A-hus dimensjonert for å ta i mot det befolkningsgrunnlaget som deler av Groruddalen 
representerer og tilleggsutbyggingen for dette er startet. Det vil være meningsløst om en ikke 
utnytter dette nye sykehusets kapasitet. Erfaringene fra Rikshospitalet viser at et nytt sykehus med 
moderne fasiliteter har muligheten for å møte endringer i pasientenes behov på en helt annen måte 
enn gamle sykehus kan. 

Akkurat nå sliter A-hus med innkjøringsproblemer, men det er helt naturlig ved innflytting i et slikt 
stort og komplisert sykehus. Når driften blir normalisert, får sykehuset bedre effektivitet og 
økonomien kommer på rett kjøl. 

Et større problem er at hele prosessen for etablering av Oslo universitetssykehus (OUS) er basert på 
at Aker inngår sammen med Rikshospitalet og Ullevål i dette nye store universitetssykehuset. Denne 
fusjonen er et av de mest krevende omorganiseringsprosjekter som noen gang har vært igangsatt i 
dette landet. Nå organiseres OUS ikke etter lokasjon, men etter fag og kompleksitet på 
behandlingen. Det forutsetter at fagmiljøer og personell blir flyttet i betydelig grad. Fra årsskiftet er 
det ikke separate ledelser og egne budsjetter ved de 3 sykehusene, men bare ett budsjett og én 
ledelse for OUS. 

Erfaringer viser at rundt 60 % av alle fusjoner ikke når de målsettinger som er satt, og ofte blir 
resultatet betydelig dårligere enn planlagt. Stopper helseministeren eller Stortinget nedleggelsen av 
Aker, vil risikoen for å mislykkes i omorganiseringen av OUS bli vesentlig større. Når risikoen allerede 
er betydelig, snakker vi ikke bare om behandlingsmulighetene for befolkningen i Groruddalen, men 
for mange pasientgrupper i hele landet. Derfor er spørsmålet om nedleggelse av Aker et nasjonalt 
anliggende. 

Skulle en ha bevart Aker, burde det ha skjedd før organiseringen av OUS ble vedtatt. Nå er det 
sannsynligvis for sent. 
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Dagens medisin - 25.03.2010 
 

 
 

MANGE OG HØYE HINDRE GJENSTÅR  
- Når departementet har satt i gang én av landets største omorganiseringer, må forholdene 
legges til rette. I Sverige og Danmark har man gjennomført slike fusjoner med andre 
rammer og føringer, skriver Jomar Kuvås. 

OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS (OUS) ble opprettet i 2009, men de tre sykehusene Aker, Rikshospitalet 
og Ullevål ble drevet som selvstendige enheter. Fra 1. januar er OUS ett sykehus - og de tre 
sykehusorganisasjonene er oppløst. 
 
I 2009 hadde sykehusene et regnskapsmessig forbedret resultat på over 300 millioner kroner i 
forhold til året før, og for 2010 har OUS tiltak som forventer å gi en innsparing på et tilsvarende 
beløp. Men dette er ikke tilstrekkelig fordi innsparingen skal være på godt over 500 millioner kroner.  
 
Det er en stor innsats OUS har vært igjennom, men de kommende utfordringene er store. Nå skal 
den virkelige omstillingen gjennomføres - og de nye klinikkene skal begynne å fungere. Slike 
omstillinger krever betydelige omstillingsmidler, og alle store fusjoner tar høyde for det. Det er 
naturlig at man får en stor pukkelkostnad før gevinster kan høstes. Foreløpig er ikke slike midler 
tildelt. 
 
Uvanlig krevende 
I tillegg mangler sykehuset investeringsmidler, og dette har vært situasjonen i mange år. Det er heller 
ikke avsatt tilstrekkelig midler til ombygginger og nybygg som er en viktig forutsetning for en 
vellykket fusjon. I tillegg har man utfordringene i forbindelse med Aker-saken - med flytting av 
pasienter til A-hus - og dessuten den mindre omtalte prosessen med den fremtidige flyttingen av 
viktige pasientgrupper i Bærum fra Oslo til sykehusene i Bærum og Drammen.  
 
Man forstår derfor godt at OUS, i styremøtet den 17. februar, uttalte at betingelsene for å kunne 
gjennomføre oppdraget som er gitt for 2010 med overføring av virksomhet til Ahus og Vestre Viken 
innen nyttår, parallelt med en stor restrukturering, er uvanlig krevende.  
 
De økonomiske utfordringene gjør at styret mener oppdraget ikke kan gjennomføres innenfor 
gjeldende rammer. De ønsker et snarlig møte med Helse Sør-Øst for å gjennomgå situasjonen. 
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Evige krav om innsparinger 
Magnussen-utvalget kom med en rapport i januar 2008 med formål å sette de fire regionale 
helseforetakene i stand til å gi et likeverdig tilbud til befolkningen. Utvalget foreslo at Helse Sør-Øst 
(HSØ) skulle få en reduksjon i bevilgningene på 781 mill kroner - og at de andre helseregionene skulle 
få tilsvarende mer.  
 
HSØ har foretatt en lignende omfordeling mellom sine sykehus, noe som medførte at OUS får en 
betydelig reduksjon de tre kommende årene. I tillegg har de årlige innsparingskravene kommet på 
toppen av dette. OUS har derfor hatt en langt større utfordring enn de andre sykehusene i landet. 
Spesielt krevende blir det hvis en ikke får betydelige omstillingsmidler. I fjor brukte OUS 65 mill 
kroner av sine ordinære bevilgninger til fusjonsomstillingen. 
 
Mangel på investeringsmidler 
Gjennomsnittsalderen på medisinskteknisk utstyr er på rundt ti år, og den øker årlig fordi 
bevilgningene ikke er tilstrekkelig til å opprettholde standarden. Resultatet har vært at sykehusene i 
flere tilfeller har hatt sammenbrudd av kritisk utstyr. I slike tilfeller vil det ta tid å erstatte utstyret 
fordi det ikke er anledning til å bryte anbudsreglene med direkteanskaffelser når grunnen er at en 
ikke holder utstyrsparken i hevd.  
 
Sykehusene har gjentatte ganger tatt dette opp med eier - og pekt på risikoen for pasientene og 
kvaliteten på behandlingen. HSØ ga derfor en nødbevilgning på 100 millioner kroner i høst for å 
erstatte de aller viktigste utstyrsenhetene. Men det trenges betydelig større bevilgninger for å 
opprettholde utstyrsparken på dagens nivå. Gjentatte ganger er spørsmålet om bruk av operasjonell 
leasing tatt opp for å ha moderne utstyr, men dette har HSØ sagt nei til. 
 
Situasjonen er ikke bedre når det gjelder IT-investeringer og utvikling av nødvendige systemer. Når 
investeringsmidlene blir for små, går dette ofte ut over større vedlikehold og nødvendige 
ombygginger. Det er mange eksempler på dette rundt omkring i landet. 
 
Når kommer nybygg for OUS? 
Én av forutsetningene for fusjonen er flere nybygg og større ombygginger for å oppnå de forutsatte 
resultater i pasientbehandlingen og ønskede innsparinger. Prioriterer ikke HSØ disse utbyggingene, 
vil forskning og pasientbehandling drives mangelfullt i mange år. Tidligere var det en grense i 
Sognsvannsveien mellom HS og HØ. Opprettelsen av HSØ har endret dette, men nå går for eksempel 
den faglige grensen midt i korridoren til kardiologisk avdeling på Ullevål som et resultat av den nye 
organiseringen.  
 
Storbysykehuset må derfor hurtig etableres i Kirkeveien og utbygging av multitraume og lands- og 
regionsfunksjoner samles på Gaustad, ellers kan fusjonen fort bli en fiasko. Det betyr at HSØ må 
prioritere disse utbyggene fremfor andre utbygginger.  
 
Plutselig ble Aker inkludert 
Dette kan bli mer enn krevende og koste mange milliarder kroner. Da hjelper det å selge 
eiendommer til Aker sykehus på Sinsen. 
 
Opprinnelig var det meningen å slå sammen Rikshospitalet og Ullevål, men plutselig ble også Aker en 
del av fusjonen. Det var naturligvis fristende ettersom alle tre sykehusene hadde mange fagområder 
som overlappet hverandre og som bør sees under ett. I tillegg har man jo nesten tre av alt og dette 
bør gi innsparingsmuligheter. 
 
Men det ble lagt liten vekt på de negative sidene, den økte risikoen og vurdering av 
kulturforskjellene. 
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Når ikke målene 
Dette er en av landets største fusjoner, men i styresakene til HSØ er det lagt stor vekt på fordelene, 
men mindre vekt på mangler og risiko.  
 
Dette er problematisk ettersom forskning viser at rundt 60 prosent av fusjoner ikke oppnår de mål 
som er satt, og noen rapporter viser at 80 prosent feiler.  
 
Dessuten er målene ikke satt slik at det er lett å evaluere prosessen for å se om man har lyktes. Siden 
sykehus er en lærende organisasjon, burde man ha hatt en løpende forskningsbasert 
prosessevaluering - for mye står på spill. 
 
Har et stort ansvar 
HSØ har som eier et stort ansvar for at forholdene legges til rette for at fusjonen skal lykkes. 
Foreløpig har HSØ gitt OUS rammevilkår som fører til problemer før fusjonen har startet.  
 
På den annen side har departementet og Stortinget gitt HSØ trange rammer og mange føringer for 
driften. Men når departementet har satt i gang én av landets største omorganiseringer, må 
forholdene legges til rette. Både i Sverige og Danmark har man gjennomført slike fusjoner med helt 
andre rammer og føringer.  
 
OUS har naturligvis et hovedansvar for at en lykkes, men hindrene bør ikke bli for mange og høye. 
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Aftenposten Aften - 13.07.2010 
 

 
 

GI NØDVENDIG STØTTE! 
Det holder ikke at helseministeren følger med i prosessen. Hun må handle.  
 
Mye omtalt  

Den siste tiden har Aftenposten og andre medier omtalt en rekke problemer i forbindelse med 
etableringen av Oslo universitetssykehus (OUS). I Aftenposten den 26. juni sier helseministeren at 
«dette må de ta høyde for å klare»; hun mener altså at Helse Sør-Øst (HSØ) må løse problemene selv. 
Helseministerens poeng er at HSØ har størstedelen av hele sykehusbudsjettet i Norge, og at andre 
helseforetak har gjort store omstillingsprosesser uten at de har fått mer penger. Hun har heller ikke 
hørt om den størrelsesorden på midler som omstillingen ved OUS krever. 

Omfordeling  

For vel to år siden leverte Magnussen-utvalget en innstilling til ministeren med forslag til omfordeling 
av ressursene mellom de regionale foretakene. Hensikten var å gjøre forholdene mest mulig like i 
landet, ved at de andre regionene fikk nesten 800 millioner kroner i tilleggsbevilgning, mens HSØ ikke 
fikk noe. En tilsvarende beregningsmåte er tatt i bruk innad i HSØ, noe som medfører at OUS får 
rundt 255 millioner i reduserte bevilgninger.  

Har spart allerede  

Dette kommer i tillegg til at sykehuset i år har fått budsjettmessige utfordringer på rundt 500 
millioner kroner. Mange har inntrykk av at OUS ikke prøver å omstille seg, men bare ber om mer 
penger. Men sykehuset hadde i fjor en innsparing på 500 millioner kroner, og de siste årene har det 
vært foretatt store tilpassinger, uten at det har gått ut over pasientene. I forbindelse med fusjonen 
må OUS gjennomføre en reell kostnadsreduksjon på om lag to milliarder kroner, som tilsvarer 15 
prosent av sykehusets samlede kostnader. Det er lettere å komme over listen når den settes litt ned 
enn når den flyttes opp flere hakk. 

Mange utfordringer  
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OUS gjennomfører en av de største og mest krevende fusjoner som er foretatt i landet. Det kommer 
av at det er mange prosesser som skal skje, samtidig som de hver for seg er svært krevende. 
Aftenposten har belyst en del av dem, men det er flere. Dette kommer frem av uttalelsen fra 
styremøtet i OUS: «Samlet gjennomføringsrisiko er høy, med stort omfang og kompleksitet når det 
gjelder likviditetssituasjon, bygningsmassen, avhengigheter mot andre aktører, 
overføringsprosessene med nedbemanning, omfattende IKT implementeringer og tilpasning av drift 
mot nye rammer». Dette er sterke uttalelser fra en institusjon som er midt i en omfattende 
omstillingsprosess, og som ber sin eier om nødvendige støttetiltak. 

Ingen hjelp å få?  

HSØ har ingen løsning på disse spørsmålene, de har bare uttalt at dette må sees på som en prosess 
som har flere faser. De har heller ikke kommet med omstillingsmidler eller føringer som gir en løsning 
på disse problemene. De ansatte føler at det er arrogant av helseministeren å bare uttale at hun 
følger nøye med i prosessen, og det er det. De blir lite motiverte når den øverste sjefen kun har dette 
budskapet. Når HSØ i tillegg bare har som hovedbudskap at innsparingene må økes, kan arbeidsglede 
og kompetanse fort forsvinne. Skal en fusjon bli vellykket, må man ha medarbeidere som er 
motiverte og som tror på ideen. 

Risiko skaper økt risiko  

OUS sitt styrevedtak viser at risikoen er meget stor. Det tyder på at prosessen og rammene ikke ble 
godt nok klarlagt og analysert før selve fusjonen ble igangsatt. Det var helseministeren som fremmet 
forslaget om hovedstadsprosessen, men det var HSØ sitt ansvar å kartlegge, legge rammer og gi 
føringer. Så er det sykehusets styre og øverste ledelse som må gjennomføre selve prosessen, men 
det er en forutsetning at rammevilkårene er realistiske. Sykehusstyrets vedtak viser at disse 
forutsetningene ikke er oppfylt. Derfor er risikoen så stor. Risikoen innen det enkelte område er ikke 
uavhengige størrelser, men påvirker hverandre. Den totale risikoen for prosjektet vil derfor øke, 
spesielt når det tar lang tid å avklare ting. HSØ har etter hvert blitt svært bekymret over situasjonen 
og den store risikoen den representerer. Styret har derfor bedt direktøren om å gjøre departementet 
oppmerksom på disse forholdene. 

Sitter på gjerdet  

Det er kanskje derfor ministeren bare avventer situasjonen. Det er HSØ som må informere 
departementet formelt om eventuelle problemer, og komme med forslag til løsninger. Det synes som 
om styret og ledelsen i HSØ har kviet seg for å fremlegge saken for departementet og innrømme 
feilvurderinger. Selvfølgelig har ministeren kunnskap om dette, men det er ikke nok i henhold til 
spillereglene. Helseministeren er derfor ikke informert på riktig måte, men forhåpentligvis har at hun 
allerede tenkt gjennom situasjonen og mulige løsninger. For det er nødvendig at ting blir avklart i 
forbindelse med budsjettproposisjonen til høsten. 

Hvis styret og ledelsen i HSØ ikke har varslet departementet i tide, og på rett måte, om situasjonen, 
er dette beklagelig. 

Med tilfredsstillende rammer vil OUS greie denne omstillingen, men sykehusets ledelse må få 
realistiske budsjetter, investeringsmidler og føringer. Dermed åpnes mulighetene for å få på plass et 
velfungerende sykehus som drives effektivt. 
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VG – 16.09.2010 
 

 
 

RISIKO AVLER RISIKO 
 Oslo universitetssykehus er i dag en koloss med i alt 19 000 årsverk og har store 

problemer med fusjonen.  

 Hvor mange ansatte trenger man for å drive ansvarlig og samtidig foreta 
innsparingstiltak? 

Oslo universitetssykehus (OUS) har problemer med fusjonen, og styret har meddelt sin eier, Helse 
Sør-Øst (HSØ), om at samlet gjennomføringsrisiko er høy, med stort omfang og kompleksitet for 
mange viktige områder.  

Budskapet er alvorlig fordi risiko avler risiko. Samtidig er den smittsom, slik at nye områder blir 
risikoutsatt. Det er derfor nødvendig at det blir iverksatt tiltak, men dette krever penger.  

HSØ har også utarbeidet en risikomatrise som lyser rødt. 

Økonomiske utfordringer  

De siste årene har OUS gjennomført resultatforbedring på flere hundre millioner, men har likevel gått 
med underskudd. I 2010 og 2011 skal OUS gjennomføre varige driftsreduksjoner på hele 2 milliarder 
kroner og i tillegg 500 mill pga. ekstraordinære engangskostnader, så utfordringene er store. 

I tillegg har Stortinget gjennomført Magnussenutvalgets forslag.  

I stedet for å ta fra HSØ, har de andre regionene fått over en milliard kroner ekstra. HSØ har også 
innført et nytt budsjettsystem, og i løpet av fire år skal en kvart milliard kroner overføres fra Oslo til 
de andre sykehusene.  

Store fusjoner medfører alltid store pukkelkostnader. Da Karolinska i Stockholm fusjonerte i 2004 ble 
disse kostnadene over en halv milliard kroner, men OUS har ikke fått slike midler.  

Det er en betydelig fare for at økonomien kan gå ut over pasientene. Allerede nå har ventelistene økt 
og ventetiden gått opp.  

I dag er alderen på sykehusets medisinsk-tekniske utstyr 10 år, og de årlige bevilgningene er så lave 
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at man nesten ikke foretar planlagt utskifting av utstyr, men bare kjøper når viktig utstyr havarerer 
eller at utstyret er så gammelt at leverandøren ikke kan gi service. 

For å ta igjen manglende investeringer over en rekke år, har OUS søkt om 5 milliarder kroner. Men 
det største behovet er midler til nybygg og større ombygginger. Prislappen er 10 milliarder kroner. 
Men vil HSØ tildele disse midlene på bekostning av andre sykehusprosjekt?  

 

Mange overtallige  

En ekstra dimensjon på fusjonsproblemene er planlegging av bemanningen. I dag har OUS 19 000 
årsverk, men hvor mange ansatte trenger man for å drive de nye klinikkene forsvarlig og samtidig 
gjennomføre innsparingstiltak?  

Det er ikke helt lett å vurdere hvor mange som kommer til å være ansatt ved OUS om et år, men 
anslagsvis 16 000 etter flyttingen av mange pasienter fra Groruddalen til Ahus. Mange vil få jobb på 
Ahus, men problemet øker fordi få søker seg dit. Andre slutter eller får tilbud om sluttpakker. Likevel 
vil det bli mange overtallige og i verste fall må mange sies opp. Styret i OUS er bekymret for 
situasjonen, men kanskje man klager uten grunn?  

Det er derfor interessant å se på fusjonsprosessene i Stockholm og København. I 2007 var det en stor 
omstilling av hele det danske sykehusvesenet.  

I årsrapportene har Rigshospitalet ikke fremhevet noen spesielle forhold, bare at det er krevende å 
fusjonere. Oppsiktsvekkende er det at hospitalet har gått med overskudd de siste 14 år, og hatt en 
økning i antall stillinger hvert år unntatt i 2007. Hospitalet er glad for byggebevilgningen på over 1 
mrd. kroner til første fase i utbyggingen.  

Ved fusjonen i 2004 sparte Karolinska 460 mill kroner, men allerede året etter og de påfølgende år 
ble det underskudd. I 2008 gikk sykehuset i minus med et stort beløp og McKinsey ble hyret inn som 
konsulenter. Det ble iverksatt mange tiltak og i 2009 gikk sykehuset i pluss.  

Det nye store sykehuset på Solna blir finansiert ved offentligprivat samarbeidsavtale (OPS) på 45 år. 
Bygget vil koste 14,5 milliarder kroner, og blir ferdig i desember 2015. En tilsvarende løsning for OUS 
hadde vært tingen, men regjeringen er mot en slik løsning.  

OUS har derfor en vesentlig større utfordring enn det Karolinska og Rigshospitalet hadde. 

  

Noe må gjøres  

Departementet opprettet HSØ og ga det mandat til å foreta omfattende omlegginger. HSØ startet 
omgående denne prosessen og vedtok føringer og retningslinjer for hovedstadsprosessen og OUS-
fusjonen. Men HSØ undervurderte kompleksiteten og følgekostnadene ved fusjonen. Resultatet er at 
risikoen er stor, mye er uavklart og problemene mange. Dette kan fort gå ut over pasientene.  

Til nå har departementet sagt at dette må HSØ greie selv og HSØ har sagt at fusjonen må sees på 
som et flerårig prosjekt. Dette er ikke godt nok svar for Oslos befolkning, pasientene, de ansatte og 
norsk helsevesen. 
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VG – 02.06.2011 
 

 
 

SYKEHUS SOM PRØVEKANIN 
 2000 personer dør hvert år etter feilbehandling og svikt i norsk helsevesen 

 Oslo universitetssykehus har gått på en smell grunnet umulige rammer, skriver 
artikkelforfatteren 

Helsevesenet må alltid foreta en kontinuerlig omstilling fordi den medisinske utviklingen er stor. Men 
det er ingen som har funnet den ideelle måten å organisere og lede sykehus på, og utgiftene til 
helsevesenet øker hvert år. I Norge har man også gjennomført store reformer i håp om å snu 
utviklingen. VG har i en rekke artikler tatt for svikten i helsevesenet. 2000 personer dør hvert år etter 
feilbehandling, ifølge et anslag for helsemyndighetene. 

Den 31. mai uttalte helsetilsynets direktør Lars E. Hanssen i VG at ”Vi vil være tøffere i klypa overfor 
eiere, drivere av sykehusene, det gjelder særlig direktører og styreledere.” For noen dager siden 
uttalte fylkeslege Petter Schou til Dagsavisen at det er ingen tvil om at kuttene ved Oslo 
universitetssykehus (OUS) vil gi dårligere tilbud og lenger ventetid for mange pasientgrupper. 

Det sykehuset som har gjennomgått den største fusjonen og de største omstillingene er Oslo 
universitetssykehus. Denne fusjonen har gått raskt med krav om innsparinger fra første dag, og 
sykehuset har gjentatte ganger sagt at den har høy risiko. 

Utfordringer i tett rekkefølge 

Hva består disse kravene i og hvorfor har dette ført til disse problemene? Nedenfor er omtalt noen 
av de viktigste: 

Fusjonen ble iverksatt 2009 med sammenslåing av fire store universitetssykehus, alle med sin 
særegne kultur. Når sykehus i utgangspunktet er vanskelig å lede, blir utfordringen stor. 

Vanskelighetsgraden på fusjonen økte ved at pasientbehandlingen ved Aker ble overført til A-hus den 
1. januar 2011, og dette er et stort prosjekt i seg selv. Det var stor usikkerhet om overflyttingen lot 
seg gjennomføre til planlagt tid, men pga prestisjehensyn ble den likevel vedtatt. A-hus fikk 
betydelige oppstartingsvansker og Helsetilsynet ba om fortløpende tilstandsrapporter. 

Denne overføringen av pasienter samt gjennomføringen av fusjonen, skal gi en nedbemanning på 
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2000 ansatte. Kravet har vært at dette skulle skje ganske omgående, men lovregler setter 
begrensninger om hvor fort det kan foregå. 

Ansatte ved OUS har vegret seg mot å flytte til A-hus fordi de var usikre på arbeidsvilkårene og 
fremtidige arbeidsoppgaver. Spørsmålet om dette var en virksomhetsoverdragelse og ansattes 
rettigheter ble sent avklart av HSØ. Dette førte til at A-hus fikk for få søknader fra ansatte ved OUS. 

Spørsmålet om Akers fremtid medførte et politisk og folkelig engasjement, og helseministeren måtte 
gi klare føringer. Dette ga sykehuset store utfordringer med å finne akseptable løsninger. 

Økonomiske innstramminger 

Skal en fusjon være meningsfullt må den gi faglige og økonomiske gevinster. Det var derfor naturlig 
at OUS ble pålagt innsparingskrav. Men vanligvis er man nødt til å foreta investeringer for å høste 
gevinster og man får pukkelkostnader. 

De to siste årene har sykehuset hatt en resultatforbedring på 3/4 milliard kroner, men det har ikke 
vært tilstrekkelig. I 2011 er utfordringsbildet 2,2 mrd. kroner, men sykehuset mangler tiltak for 
innsparing av de siste 500 millionene. 

HSØ innførte en ny type budsjettmodell for sine sykehus i 2010, og dette resulterte i at OUS fikk et 
nytt stort budsjettkutt. 

I år innførte HSØ en revidert modell som førte til at OUS fikk ytterligere kutt. I alt skal OUS spare over 
en halv milliard kroner ekstra over tre år. HSØ har stadig skjerpet de økonomiske kravene til OUS. Når 
det i tillegg har vært lite med omstillingsmidler, har dette ført til en vanskelig situasjon for sykehuset. 

I mai kom oppslaget om IT-skandalen om Klinisk arbeidsflate, som HSØ hadde fremforhandlet. Dette 
vanskeliggjør en rasjonell drift av det nye sykehuset og øker risikoen for pasientene. 

HSØ sin serviceenhet Sykehuspartner, som leverer viktige ikke-medisinske tjenester til sykehusene, 
har på mange områder levert så dårlige tjenester at det gjentatte ganger har vært krisemøter på 
øverste ledernivå. 

I siste styresak sier Hatlen at OUS bare greier 250 mill kroner av de 500 som skal spares. De planlagte 
tiltak er på grensen av hva organisasjonen kan tåle, og forslagene fører til stor overtallighet. 

Styret i OUS vedtok likevel at innsparingskravet skal gjennomføres. Men styreleder innrømmet i et 
intervju at HSØ hadde instruert styremedlemmene i denne saken. 

Det alvorligste er at nå iverksettes kortsiktige innsparingstiltak som går på bekostning av de 
strategiske og langsiktige planene for gjennomføring av fusjonen. 

Hvem går først? 

Det er klart at eier må stille krav til OUS, men HSØ utøver en ”Trykk på knappen”-ledelse. Man kan 
ikke trykke på knappen mange ganger i rask rekkefølge, og tro at alle tiltak automatisk gjennomføres 
med omgående resultater. Dette har ført til at OUS har gått på en smell pga. umulige rammer.  

Sier adm.dir. Hatlen opp sin stilling, blir fusjonen garantert en fiasko, for det er ingen som kan makt å 
spare så mye på så kort tid. Da bør adm. direktør i HSØ også gå, for hun har lagt premissene. 
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VG – 21.10.2011 
 

 
 

DYSTRE UTSIKTER 
 Sammenslåingen av de store Oslo-sykehusene har blitt katastrofal. 

 Hvor mange dårlige beskjeder skal sykehuset ha fra sin eier før nok er nok? 

 Direktør Bente Mikkelsen bør vurdere sin stilling. 

Én milliard kroner vil Oslo Universitetssykehus (OUS) gå i underskudd i år og utsiktene for neste år er 
også dystre. Tre av Helseministerens mest betrodde menn har blitt bedt om å følge opp Helse Sør-
Øst (HSØ) og spesielt OUS. 

Dette er en måte å overkjøre det regionale helseforetaket og sykehuset på, og øker departementets 
ansvar for situasjonen. 

De tillitsvalgte ved sykehuset har verken tillit til ledelsen ved HSØ eller OUS og sier klart at sykehuset 
vil kollapse og pasientene vil bli skadelidende. Ikke rart de sier dette fordi 700 ansatte må slutte i år 
og 500 neste år. 

For å berge situasjonen og komme på offensiven har HSØ i et ekstraordinært hastemøte oppnevnt et 
nytt styre for OUS. Men de grunnleggende problemene er like store som før. 

Konflikter og klager 

Hvordan i all verden har dette kunne skje i løpet av et par år, for Aker, Ullevål, Rikshospitalet og 
Radiumhospitalet var gode, veldrevne sykehus. Nå er det bare konflikter, driftsproblemer og 
pasientklager. 

Årsaken er Hovedstadsprosessen som har gått helt av skinnene. Departementet og HSØ hadde store 
vyer om at det ville gi bedre kvalitet og mer effektiv drift bare man gjorde noen større 
strukturendringer. 

Planen gikk ut på å slå sammen de store Oslo-sykehusene til ett sykehus, utnytte kapasiteten ved 
Ahus bedre og slå sammen sykehusene i Buskerud og sykehuset i Asker og Bærum til et stort 
helseforetak, Vestre Viken. En del av tankene hadde mye for seg, men gjennomføringen har blitt 
katastrofal. 
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HSØ hadde laget planene og de har også hatt regien av kanskje Norges mest krevende 
fusjonsprosess. Da må man konsentrere seg om det som er mest viktig og legge forholdene til rette 
for en vellykket gjennomføring. 

Men prosessen ble for komplisert samtidig som HSØ prøvde å gjøre mange ting på en gang som 
forstyrret prosessen og økte risikoen. 

En helt ny budsjettmodell som medførte kjempekutt i budsjettene til OUS ble innførte midt oppi 
denne krevende prosessen. Dette kom i tillegg til innsparingen fusjonen skulle gi. Da ber man om 
problemer. 

Kom i tidsnød 

Problemene økte når HSØ ikke avklarte tidsnok hvordan overføringen av pasienter fra OUS til Ahus 
skulle foregå. Når det i tillegg ble usikkerhet om prosessen for overføring av ansatte 

mellom OUS og Ahus, ble sykehusets ledelse og de ansatte opptatt med å klare den daglige driften. 

Dermed forsvant fusjonens visjon og man kom i tidsnød fordi så mange utenforliggende forhold 
måtte løses. 

Innføringen av ny organisasjon ble derfor innført uten at sykehuset hadde fått god nok tid til å 
utarbeide detaljerte bemanningsplaner. Dermed ble gamle rutinene og driftsopplegget i stor grad 
med inn i den nye organisasjonen. Alle vet at det er vanskelig å foreta store endringer siden, fordi alle 
ansatte har mer enn nok å gjøre. 

En vanskelig oppgave gjenstår derfor for ledelsen i OUS og dens klinikker. For sykehuset må kutte 
tusen stillinger siden pasientgrunnlaget er redusert med 160 000. 

Men adm.dir. Bente Mikkelsen i HSØ har i tillegg hatt en skjult agenda om at bemanningen ved OUS 
skal være på landsgjennomsnittet. Og den 20. september kom beskjeden om at OUS kan risikere å få 
ytterligere 600 mill kroner i kutt i tillegg til den halve milliarden de allerede har fått. 

Hvor mange dårlige beskjeder skal sykehuset ha fra sin eier før nok er nok? Og nå er tydeligvis 
begeret fullt. De tillitsvalgte og overlegene har gått til aksjon og forlanger at 

Bente Mikkelsen går av som adm. direktør fordi hun ikke har tillit. Nå er det ikke de tillitsvalgte som 
avsetter en direktør, men dette er et alvorlig signal til Helseministeren. 

Helseministeren skal ha et møte med hele styret i HSØ angående underskuddet ved OUS. Det 
kommer ikke til å bli et hyggelig møte og kanskje departementet ber om at enda kraftigere lut må 
brukes. Men man bør heller drøfte hvordan skal man komme på rett spor igjen, for nå er situasjonen 
alvorlig, og den berører hele det norske helsevesen. 

Vurdere stillingen? 

HSØ har et omdømmeproblem sa Bente Mikkelsen i et intervju med VG etter at Siri Hatlen gikk av 
som direktør ved OUS. Hun gikk fordi hun sa at det var uforsvarlig å spare ytterligere 500 mill kroner i 
2011 fordi konsekvensene ville bli for store for pasientene. HSØ og styret i OUS mente at dette skulle 
gå bra og at målsettingene for fusjonen og hovedstadsprosessen skulle oppfylles. Siri Hatlen fikk rett 
og problemene har forsterket seg. 
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Bente Mikkelsen har derfor større problemer enn bare sitt omdømme, og hun burde ha hørt på de 
signalene som Hatlen og mange andre har gitt om fusjonsprosessen. Men problemet er mer 
grunnleggende enn bare dårlig planlegging fordi feilen ligger i holdninger og den måten HSØ driver 
virksomheten på. Kanskje det er på tide at Bente Mikkelsen vurderer sin egen stilling? 
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Aftenposten Aften  - 10. 11. 2011 
 

 
 

FÆRRE VIL FÅ BEHANDLING  
■ Eierne må si tydelig fra 

Det er fryktelig å miste jobben, og mange ansatte ved Oslo universitetssykehus (OUS) er bekymret 
fordi sykehuset skal nedbemannes. Mange risikerer å bli overtallige eller i verste fall bli sagt opp. 

Sykehusansatte i Oslo-området er likevel ikke de som er dårligst stilt i en slik situasjon, fordi mange 
har en etterspurt kompetanse, som intensivsykepleiere og leger med doktorgrad. Usikkerheten fører 
også til at mange ser seg om etter en ny jobb, og dette vil lette omstillingsarbeidet.  

For å kunne drive sykehuset forsvarlig, må klinikkene sette opp bemanningsplaner med krav til 
kompetanse og erfaring. Samtidig må man gjøre risikoanalyser for å se om opplegget er forsvarlig. 
Deretter er det er en stor jobb å innplassere folk i disse stillinger, og det er strenge regler som skal 
følges. 

Kostbare sluttpakker 

Denne prosess vil gi overtallige og krav om kostbare sluttpakker. Sykehuset greier derfor 
sannsynligvis ikke å gå i balanse neste år heller, for nedbemanningen tar tid og utgiftene til 
nedbemanning er store. Dessuten vil effektiviteten gå ned fordi forholdene ikke er lagt til rette for 
god pasientflyt og optimal sykehusdrift. 

Helse Sør-Øst (HSØ) sier at sykehuset omgående må gjennomføre nedbemanningen for å holde 
budsjettet, og flere spør hvorfor ikke sykehuset nedbemannet med en gang 160 000 beboere i Oslo 
ble overført til Ahus. Men ved årsskiftet var det ganske kaotiske tilstander hos både OUS og Ahus, og 
en av grunnene var HSØs manglende avklaringer av prinsipper for prosessen. 

Nedbemanning 

Det har imidlertid allerede vært en betydelig nedbemanning, fordi over 1000 stillinger er fjernet fra 
sykehuset siden nyttår. Samtidig er det klart at antall stillinger skal ytterligere ned, og det er nå man 
begynner å merke virkningene.  
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I alt skal knapt 1200 stillinger bort ifølge sykehusets budsjettdokument for 2012. Sykehuset har 
begynt å lage en plan for hvordan dette skal foregå, men fortsatt mangler konkretisering av nesten 
500 stillinger som skal fjernes.  

Redusert behandling 

Man skal ikke se bort fra at i enkelte tilfeller vil fagmiljøer skyve pasienter foran seg, men realitetene 
er at mange behandlingsopplegg vil bli redusert eller forsvinne. 

Størrelsesorden på nedskjæringene er store for alle klinikkene, og for eksempel skal Klinikk for kirurgi 
og nevrofag ned med 228 stillinger og Klinikk for kreft og kirurgi ned med 115. Det sier seg selv at 
dette får betydelige konsekvenser for behandlingskapasiteten. 

Krevende pasientbehandling er avhengig av å ha store nok team når det er øyeblikkelig hjelp eller 
store inngrep som transplantasjoner, multitraume, hjerteoperasjoner eller når man skal sy på en 
hånd. Disse teamene har allerede for lange vakter, ifølge Arbeidstilsynet. Det kan føre til at det er 
andre områder innen de enkelte klinikker som må innskrenkes. Dermed blir behandlingskapasiteten 
kraftig redusert på steder som ikke er så kritiske, og fagkompetanse forsvinner. 

Føringer 

Disse forholdene gjør at OUS har mindre linearitet mellom en reduksjon i antall pasienter og antall 
stillinger i forhold til andre sykehus, men dette er det tatt lite hensyn til i føringene fra HSØ. 

I tiden fremover vil sykehuset få kritikk fra pasientgrupper og organisasjoner om uholdbare 
tilstander, og mediene vil følge opp med krav om at politikerne må ordne opp. Helseministeren vil si 
at sykehuset har fått tilstrekkelig med midler og at sykehuset må ordne dette innen sitt ordinære 
budsjett. 

Det må derfor være et minstekrav at helseministeren og HSØ som eier, sier klart og tydelig fra at 
dessverre vil befolkningen få et dårligere tilbud og lands- og regionsfunksjonene vil bli svekket. 

Prioritere bort 

Men sjansen er stor for at de som har satt budsjettrammene, bare vil gi beskjed om at sykehuset må 
drives mer effektivt og overlate til den kommende sykehusdirektør å svare på de vanskelige 
spørsmålene. Liker ikke eieren svaret, ber man sykehuset om å finne en annen løsning, som ikke har 
budsjettmessige konsekvenser. 

Til slutt blir det lederne ved klinikken og den enkelte lege som får ansvaret med å rasjonere 
behandlingstilbudet og prioritere bort behandling som ikke skal gis. Vi får krysse fingrene og håpe at 
det går godt. 
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Dagsavisens Nye meninger - 24.03.2012 
 

 
 

OUS HAR KRAV PÅ STØRRE BUDSJETT 
Stortingets kontroll- og konstitusjonskomite hadde i begynnelsen av mars en omfattende 
høring angående omstillingsproblemene ved Oslo universitetssykehus (OUS). Det var 
mange tema som ble berørt under høringen, blant annet økonomi og budsjetter. 
OUS hardt straffet 

Under høringen hadde jeg et innlegg hvor jeg hevdet at ”Jeg mener at OUS har blitt for hardt straffet 
ved innføringen av Helse Sør-Østs kriteriebaserte budsjettmodell. Det skyldes at Helse Sør-Øst ikke 
har tatt hensyn til at 67 pst. av behandlingen ved OUS er lands- og regionfunksjoner. Dette er kostbar 
behandlingen, og virksomheten ved OUS er derfor annerledes enn ved de øvrige sykehusene. 

Høykostmedisin 

For denne type høykostmedisin innførte Helse Sør-Øst en form for abonnement. Prisnivået ble av 
Helse Sør-Øst fastsatt til 120 pst. av DRG-pris, og sykehusene protesterte. For OUS har beregnet at 
det reelle nivået er 131 pst. Når hvert prosentpoeng tilsvarer 27 mill. kr, betyr det at sykehuset har 
fått 300 mill. kr for lite i budsjett. Modellen tok heller ikke hensyn til universitetsfunksjoner og 
prehospitale tjenester, som er kostbar aktivitet. OUS har derfor ikke fått det budsjettet det burde ha i 
forhold til omfang av region- og landsfunksjoner. Og de siste innsparingstiltakene er de mest 
krevende og har størst konsekvenser. 

Kostnad per pasient 

Ekstra problematisk er det at modellen ikke bygger på systemet Kostnad Per Pasient, KPP, og uten et 
slikt opplegg blir datagrunnlaget mangelfullt. 2010 fikk Helsedirektoratet i oppdrag å etablere KPP 
som grunnlag for god virksomhetsstyring samt å se på hvordan KPP kan inngå som grunnlag for 
kostnadsvekter i DRG-systemet. Istedenfor å øke innsatsen i prosjektet er tempoet senket. 

400 mill kroner for lite 

Helse Sør-Øst sier at budsjettmodellen bygger på objektive kriterier, men da må de være riktige og 
transparente. Budsjettmodellen bør derfor stilles i bero inntil KPP er på plass. 
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I mellomtiden bør budsjettrammen for OUS økes med 400 mill. kr. Dette beløpet tilsvarer 
underskudd som sykehuset kan gå i minus i år, og beslutningen er derfor lett å gjennomføre. Siden 
Helse Sør-Østs budsjettmodell påvirker behandlingen av pasienter i hele landet, bør departementet 
også vurdere saken. 

Akkurat i disse dager behandles en revidert modell som tar hensyn til noen av disse punktene, og de 
skal behandles av styret i Helse Sør-Øst den 19. april. Men modellen mangler fortsatt KPP.” 

Direktoratet følger ikke opp 

Det siste punktet bekreftes i HSØ sin årsmelding for 2011 til departementet: ”Målsettingen fra Helse- 
og omsorgsdepartementet om å etablere KPP som grunnlag for god virksomhetsstyring i regionale 
helseforetak og helseforetak, står ved lag. En av svakhetene som ble avdekket i piloteringsprosjektet 
har vært at oversikten over anvendelse av legeressursene i helseforetakene ikke er god nok. Det har 
ikke vært særskilt aktivitet fra regionalt nivå på dette feltet i 2011. En forstår det slik at 
Helsedirektoratet tidlig i 2012 vil ta initiativ overfor de regionale helseforetakene for å ta opp igjen 
arbeidet med KPP”. 

Leger kostnadsdrivende 

Legeinnsats er den største kostnadsdriveren i et sykehus, og når man sier at det ikke er tilstrekkelig 
oversikt over anvendelsen av legeressursene i foretakene, er dette et alvorlig styringsproblem. 
Departementet må snarest ta tak i dette problem for uten en slik kunnskap kan ikke sykehusene 
styres på en tilfredsstillende måte. 

I en kronikk i VG den 6. mars om ”Fjern sykehusenes fristelser” har jeg skrevet om problemene ved 
det nåværende inntektssystemet som er basert på det mangelfulle DRG-systemet. Og i et 
hovedinnlegg i Dagsavisen den 8. februar har jeg skrevet om ”Høykostmedisin til lavpris”. 

Uten innføring av KPP er det ikke mulig å utarbeide gode nok modeller for fordeling av rammer til 
sykehusene basert på DRG. 

Mangelfull fordelingsmodell 

HSØ innførte likevel en slik fordelingsmodell for ett år siden. En modell som ikke en gang tok med 
viktige elementer som kostnader ved medisinerutdanningen og akuttmedisinen. 

Den gangen ble modellen nærmest innført som et hastevedtak. 

Nå har HSØ utarbeidet en revidert modell som er på høring, og jeg har spurt OUS om å få se 
rapporten og eventuelle sykehusets kommentarer. Jeg har nå fått tilbakemelding som sier ”modellen 
og rapportene er til behandling i Helse Sør-Øst RHF. Det er planlagt styrebehandling i Helse Sør-Øst 
sitt styre 19. april. Uken før vil prosjektrapporter gjøres tilgjengelig, med våre kommentarer til 
arbeidet. 

«Ettersom dette er i prosess kan jeg dessverre ikke sende deg rapporten eller våre kommentarer». 
HSØ ønsker ikke debatt. 
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Dagsavisens Nye meninger - 06.06.2012 
 

 
 

KRITISK MERKNADER FRA OUS TIL 
INNTEKTSMODELLER I HSØ 
Helse Sør-Øst (HSØ) har arbeidet mye med å utvikle en inntektsmodell for å fordele 
budsjettet mellom de ulike sykehus på en rettferdig måte. Dette forutsetter en god 
modell, men den modellen HSØ har fått utarbeidet har fått kraftig kritikk fra Oslo 
universitetssykehus (OUS). 

Helse Sør-Øst (HSØ) har arbeidet mye med å utvikle en inntektsmodell for å fordele budsjettet 
mellom de ulike sykehus på en rettferdig måte basert på gitte kriterier og målbare tallstørrelser. Det 
vil gjøre budsjettarbeidet oversiktlig og vil gi alle i regionen mest mulig lik mulighet for behandling. 

Dette forutsetter en god modell, men den modellen HSØ har fått utarbeidet har fått kraftig kritikk fra 
Oslo universitetssykehus (OUS). Sykehuset har en rekke merknader i prosjektgruppens 2012-rapport. 
Spesielt er det den somatiske delen av rapporten de angriper sterkest. 

Særmerknader fra OUS 

Særmerknader fra OUS sine deltagere i hovedprosjektgruppen for inntektsmodellprosjekt 2012 om 
somatikken er gjengitt nedenfor 

Somatikk  

• Abonnementsordningen styrer om lag 5 mrd kroner ved hjelp av kun 4 tall (multiplikativt). To av 
disse tallene er ikke klart definert og det er ingen sikker empiri for disse tallene. Det gjør at modellen 
uansett valg av parametre blir beheftet med stor usikkerhet. Det er derfor vår vurdering at 
abonnementsmodellen slik den nå fremstår ikke er bærekraftig for finansiering av knapt to-tredeler 
av somatikken i Oslo universitetssykehus HF. Dette illustreres av at prosjektledelsen har endret 
prinsipper i modellen siden i fjor og introdusert elementer som tidligere ikke har vært til stede i 
abonnementsmodellen.  
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• Abonnementsordningen er foreslått priset til 122,5 pst DRG. I vurdering av pris er det i liten grad 
tatt hensyn til oppdaterte kostnadstall fra Samdata. Prisen er i tillegg justert ned med bakgrunn i en 
analyse OUS HF mener er svakt faglig forankret og et ønske om å innføre ny insentiv modell. Det er 
en kjensgjerning at hver DRG gruppe inneholder mange diagnoser med til dels stor forskjell i tyngde. 
Det er grunnlag for å hevde at diagnoseprofilen ved OUS ift lands- og regionfunksjoner inneholder 
mange «tunge» diagnoser og ved for lav sats vil dette føre til en underfinansiering av lands- og 
regionfunksjonene. OUS HF mener dette bryter med HSØ RHF økonomimodell der foretakene skal ha 
mulighet og insentiv for å drifte med overskudd for å kunne gjennomføre nødvendige investeringer. 
Modellen må derfor som minimum finansiere kostnadsnivå på 126 pst fra 2013 for at Oslo 
universitetssykehus skal få anledning til å kunne finansiere nødvendige investeringer.  

• Vi mener nå som i fjor at den eneste farbare veien ut av dette uføret er at HSØ sammen med OUS 
utvikler en omforent KPP-modell som grunnlag for finansiering av spesialisert somatikk.  

• Prisen for Poliklinisk DRG er i liten grad vurdert i modellen.  

• Kostnadsforskjeller mellom sykehusområdene er ikke godt nok belyst i rapporten. Det er i tillegg 
ikke slik at dette blir fullt ut kompensert for Oslo sykehusområde selv om deler blir dekket gjennom 
abonnementsmodellen.  

• Vi har merket oss at Magnussen-utvalgets behovskriterier synes å fjerne om lag 200 mill kroner fra 
Oslo sykehusområde og stiller oss tvilende til om dette kriteriesettet i stor nok grad ivaretar 
behovsmønsteret i en storby. 

Vedtatt uten innvendinger 

Den 19. april 2012 behandlet HSØ denne saken og vedtok den uten å ta hensyn til OUS sine 
innvendinger. Styret i HSØ har ikke en gang gitt kommentarer til særmerknadene. Det er 
oppsiktsvekkende, siden sykehusets kritikk er så omfattende og kraftig. 
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9. Stortingshøring om OUS og Riksrevisjonen 

«De problemstillingene kontroll- og konstitusjonskomiteen ønsket å få belyst under høringen var: 

1. Elektroniske pasientjournaler (EPJ) – Klinisk arbeidsflate 

En forutsetning for å slå sammen sykehusene var at datasystemene skulle snakke sammen. Prosjektet 
«Klinisk arbeidsflate» ble igangsatt og det er så langt brukt 159 mill. kroner, men uten at en har fått 
på plass noen overordnet portalløsning. 

I hvilken grad har bestillerkompetansen i OUS sviktet? 

Var prosjektet i utgangspunktet godt nok planlagt? 

Har oppfølgingen av prosjektet vært tilfredsstillende? 

Medfører det riktighet at produktet ikke kunne brukes i tråd med bestillingen? 

Har svikten gått ut over pasientsikkerheten og Stortingets forutsetninger for sammenslåingen som 
sådan? 

2. Pasientsikkerhet 

Det var en klar forutsetning fra Stortingets side at omstillingsprosessene og sammenslåingen ikke 
skulle gå ut over pasienttilbudet og pasientsikkerheten. 

Er pasientsikkerheten blitt betryggende ivaretatt i prosessen? 

Foreligger det konkrete eksempler på redusert tilbud eller svikt i pasientsikkerheten som følge av 
sammenslåingen og omstillingsprosessen? 

3. Departementets oppfølging og styring 

Departementets særskilte styring av prosessen gjennom svært hyppige foretaksmøter kan stå i 
kontrast til statsrådens offentlige uttalelser om departementets avstand fra de konkrete 
beslutningsprosesser i foretaket. Nær og hyppig styringsdialog vil ofte være positivt, men det 
medfører også et større ansvar for resultatet. 

Hvordan har departementets hyppige og direkte styring med omstillingsprosessen påvirket 
beslutningsresultatet? 

I hvilken grad har departementet tatt mer direkte del i styringsprosessene og derved påtatt seg mer 
ansvar for resultatet enn vanlig?» 

I tillegg gjennomførte Riksrevisjonen en egen granskning av omstillingen ved OUS. 

Resultatet har vært at prosessen har gått ut over pasienter og ansatt og HSØ burde beklage dette. 
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Stortingshøring 02.03.2012 
 

 
 

KONTROLL- OG KONSTITUSJONSKOMITEEN 2. MARS 
2012 OM «OMSTILLINGEN VED OUS» 

Mine innledningskommentarer i Stortingshøringen: 

Jomar Kuvås: Jeg har skrevet mange debattinnlegg som jeg har publisert i boken «Ledelse, 
organisering og fusjonsprosesser i helsevesenet», og som kan lastes ned gratis fra nettet på 
http://blogg.gratisforlaget-kuvas.no. Men her skal jeg bare omtale to forhold, nemlig 
budsjettmodellen og anskaffelse av Klinisk arbeidsflate. 

Jeg mener at OUS har blitt for hardt straffet ved innføringen av Helse Sør-Østs kriteriebaserte 
budsjettmodell. Det skyldes at Helse Sør-Øst ikke har tatt hensyn til at 67 pst. av behandlingen ved 
OUS er lands- og regionfunksjoner. Dette er kostbar behandling, og virksomheten ved OUS er derfor 
annerledes enn ved de øvrige sykehusene. 

For denne type høykostmedisin innførte Helse Sør-Øst en form for abonnement. Prisnivået ble av 
Helse Sør-Øst fastsatt til 120 pst. av DRG-pris, og sykehusene protesterte. For OUS har beregnet at 
det reelle nivået er 131 pst. Når hvert prosentpoeng tilsvarer 27 mill. kr, betyr det at sykehuset har 
fått 300 mill. kr for lite i budsjett. Modellen tok heller ikke hensyn til universitetsfunksjoner og 
prehospitale tjenester, som er kostbar aktivitet. OUS har derfor ikke fått det budsjettet det burde ha i 
forhold til omfang av region- og landsfunksjoner. Og de siste innsparingstiltakene er de mest 
krevende og har størst konsekvenser. 

Ekstra problematisk er det at modellen ikke bygger på systemet Kostnad Per Pasient, KPP, og uten et 
slikt opplegg blir datagrunnlaget mangelfullt. 2010 fikk Helsedirektoratet i oppdrag å etablere KPP 
som grunnlag for god virksomhetsstyring samt å se på hvordan KPP kan inngå som grunnlag for 
kostnadsvekter i DRG-systemet. Istedenfor å øke innsatsen i prosjektet er tempoet senket. 

Helse Sør-Øst sier at budsjettmodellen bygger på objektive kriterier, men da må de være riktige og 
transparente. Budsjettmodellen bør derfor stilles i bero inntil KPP er på plass. 
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I mellomtiden bør budsjettrammen for OUS økes med 400 mill. kr. Dette beløpet tilsvarer 
underskudd som sykehuset kan gå i minus i år, og beslutningen er derfor lett å gjennomføre. Siden 
Helse Sør-Østs budsjettmodell påvirker behandlingen av pasienter i hele landet, bør departementet 
også vurdere saken. 

Akkurat i disse dager behandles en revidert modell som tar hensyn til noen av disse punktene, og de 
skal behandles av styret i Helse Sør-Øst den 19. april. Men modellen mangler fortsatt KPP. 

Klinisk arbeidsflate, KA, er nødvendig for å få de fusjonerte sykehusenes kliniske datasystem til å 
samspille for derved å kunne gi helsepersonalet den informasjon de trenger. Men anskaffelsen endte 
i en IT-skandale, og dette har jeg skrevet i et eget kapittel i boken. 

For ti år siden fantes ikke et slikt system, og Rikshospitalet bestemte seg for å utvikle sitt eget. Helse 
Sør-Øst motarbeidet utviklingen av et slikt system, og de gjennomførte 13 granskninger uten å finne 
alvorlige feil. Etter hvert ble systemet solgt til investorer og videreutviklet. Men hadde Helse Sør-Øst 
brukt de store konsulentutgiftene til prosjektstøtte, kunne Norge vært ledende på dette området i 
dag. 

Sommeren 2009 lyste Helse Sør-Øst ut en anbudskonkurranse for KA, og Steinar Marthinsen hadde 
en trippelrolle ved anskaffelsen, nemlig som viseadministrerende direktør i Helse Sør-Øst, som 
styreleder i Oslo universitetssykehus og som styreleder i Sykehuspartner. Siden KA er så kritisk for 
fusjonen, ble det gjort avrop med en gang kontrakten var undertegnet i desember 2009. Denne 
viktige leveransen skulle være ferdig til 1. juni 2010, for det var starttidspunktet for drifting av OUS 
som ett sykehus. Allerede i februar 2010 skrev jeg et innlegg i Dagens Medisin om at dette kom til å 
gå galt, for tidsfristen var for kort for et så krevende system. 

CSAM Health, som er den andre tilbyderen, klaget til KOFA dagen etter avgjørelsen og la ved sine 
begrunnelser. Men Helse Sør-Øst overså fullstendig denne klagen. Senere skrev jeg et innlegg i 
Computerworld om «Hoppe bukk over KOFA», og der redegjør jeg for disse forholdene. 

Denne prosessen har så mange tvilsomme sider at departementet bør ta initiativ til granskning, 
spesielt siden prosjektet nå har kostet 159 mill. kr, hvorav mesteparten er tapt. 

Nå vurderes det å gjøre avrop på DIPS, som er en integrert EPJ-løsning. Problemet er at kontrakten 
utløper i august 2012, og representerer gårsdagens løsninger. Sykehuset Telemark har i en styresak, 
74/2011 gitt en kort beskrivelse av de problemstillingene, så kanskje OUS burde hatt fremtidens 
løsninger. Takk. 

Mine avslutningskommentarer i Stortingshøringen 

Jomar Kuvås: I den boken jeg har skrevet, kommer det frem en rekke kritikkverdige forhold 
angående hovedstadsprosessene og Oslo universitetssykehus’ funksjon. Det er dessverre et stort 
problem at jeg har fått rett i mange ting. Men jeg kan ikke komme på én alvorlig sak som Helse Sør-
Øst har påtatt seg ansvaret for. De peker enten oppover eller nedover. Når Helse Sør-Øst må uttale 
seg, sier direktøren: Vi har ikke vært tydelige nok, eller: Vi er en lærende organisasjon, eller: Vi har et 
omdømmeproblem. 

Alle kan gjøre feil, men det blir alvorlig når det gjentas og ledelsen ikke gjør nok for å rette på 
forholdene. Da mister folk tiltroen til lederskapet, og da er det kanskje på tide å se på lederskapet. 
Takk. 
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VG - 30.12.2012 
 

 
 

TID FOR Å BEKLAGE  
 Riksrevisjonen la frem en meget kritisk rapport om omstillingen i Oslo 

universitetssykehus.  

 Helse Sør-Øst sin ledelse av sykehusene i hovedstadsområdet, har hatt 
katastrofale følger for mange. 

For kort tid siden offentliggjorde Riksrevisjonen en meget kritisk rapport om planleggingen av 
omstillingen i Oslo universitetssykehus (OUS).  

Rapporten var på 25 trykte siden og går detaljert gjennom mange sider av den store fusjonen av 4 
universitetssykehus i Oslo og hvilke konsekvenser dette har gitt, blant annet for Ahus. 

Etter Riksrevisjonens vurdering aksepterte Helse Sør-Øst (HSØ) en meget høy gjennomføringsrisiko 
allerede før omstillingsoppdraget ble gitt til OUS, og har gjennom det bidratt til å skape urealistiske 
forventninger til gjennomføringen av omstillingen. 

Revisjonsrapport i juli 

En foreløpig rapport ble oversendt Helsedepartementet til uttalelse den 6. juli og departementet har 
sikkert bedt HSØ om kommentarer. 

Det er klart at en så kraftig kritikk av en så viktig omstilling, ville få stor politisk oppmerksomhet.  

Samtidig har det i lang tid vært en flom av mediesaker om alvorlige pasientskader og mange tragiske 
dødsfall både ved OUS og Ahus. 

Alt vel, sa HSØ 

Selv om OUS rapporterte høy risiko i prosjektet fra første stund, fortsatte HSØ sin planlegging og krav 
om gjennomføringstempo med uforminsket kraft. Etter hvert kom også Ahus sine problemer til syne i 
omstillingsprosessen. Og gjennom utallige spørsmål i Stortinget rapporterte helseministeren at alt så 
ut til å være i den skjønneste orden, selv om prosessen er krevende, sa hun. 



 

122 
 

De ansatte ved sykehuset mente at dette ikke stemte og i mange kronikker og intervjuet i mediene 
ble dette påpekt i klare ordelag. 

Den foreløpige rapporten til Riksrevisjonen måtte være en kalddusj. Den politiske ledelsen måtte 
vurdere nøye hvordan man skulle møte den kommende kritikken og hvilke tiltak som var nødvendig å 
iverksette på forhånd for å begrense skadevirkningen. 

Ny helseminister 

Den 21. september foretar Stoltenberg en større endring i regjeringen og Strøm-Erichsen går av og 
Jonas Gahr Støre blir ny helseminister. 

Det var et naturlig tidspunkt for statsministeren å foreta et slikt skifte som en del av forberedelsene 
til neste års stortingsvalg. Samtidig var det sikkert beleilig med et skifte av helseminister. 

Tilfeldigvis hadde HSØ styremøte den samme dagen og en av sakene var avisenes omtale av 13 
unaturlige dødsfall ved Ahus, som politiet hadde blitt varslet om. 

Med bakgrunn i disse sakene krevde flere politikere Mikkelsens avgang som øverste sjef i 
helseregionen. Styret i HSØ sa derimot at de hadde tillit til direktøren. 

Ber om styrets tillit 

I et dokument til styremøtet den 25. oktober skrev Mikkelsen et lite avsnitt om at «I forberedelsene 
til etableringen av Oslo universitetssykehus HF, kan vi konstatere at Helse Sør-Øst RHF undervurderte 
kompleksiteten i sammenslåingen. Helse Sør-Øst RHF både har og tar ansvar for at deler av 
omstillingen ble mer krevende for de ansatte enn forutsett». 

Dette var ganske oppsiktsvekkende, for direktøren har aldri innrømmet noe ansvar for noe som helst 
i denne prosessen, selv etter en krevende høring i Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité. 

Men offentligheten kjente ennå ikke til Riksrevisjonens rapport. Det var derfor overraskende for de 
fleste at hun på dette styremøtet, spurte om hun hadde tillit. Etter 3 timer i lukket møte kom 
styreleder og uttalte at hun hadde styrets tillit. 

Mikkelsen går av 

Den 1. november hadde HSØ et ekstraordinært styremøte om kvelden og innkallingen ble sendt ut på 
kort varsel.  

Styret vedtok at de tar til etterretning at styreleder og administrerende direktør har avtalt at Bente 
Mikkelsen fratrer i dag stillingen som administrerende direktør og at hun innvilges to års permisjon 
fra HSØ fra 1. januar 2013.  

Styreleder beklaget at hun slutter og berømmet henne for hennes gode innsats. 

Samtidig kommer det frem at hun har blitt tilbudt en direktørstilling for å lede et prosjekt i WHO i 
Genève. Denne stillingen ble formidlet av Jonas Gahr Støre. 

Noen dager før jul hadde HSØ et nytt styremøte. I direktørens orienteringssak ble det lagt frem et 
kort sammendrag av Riksrevisjonens dokument uten kommentarer. 
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Riksrevisjonens rapport blir formelt oversendt Stortinget til behandling. Men det kunne vært på sin 
plass at styret hadde kommentarer hvordan det vil endre den håpløse situasjonen de har skapt. 
Istedenfor later HSØ som om ingenting har skjedd, nesten som de synes kritikken er urettferdig. 

Men sannheten er at resultatet av styrets ledelse av sykehusene i hovedstadsområdet, har hatt 
katastrofale følger for mange.  

Mennesker har død eller har fått varig mén og pårørende har hatt en fryktelig tid. I tillegg har ansatte 
ved sykehusene hatt en vanskelig arbeidssituasjon. 

Det er på tide at HSØ som eier og leder av omstillingsprosjektet, gir en offentlig beklagelse til 
pasienter, pårørende og ansatte. 
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10. Fusjoner av sykehus i Oslo, Stockholm og 
København 

Vi vet at fusjonsprosessen for etablering av Oslo universitetssykehus er veldig stor i norsk 
sammenheng, også når vi tar med fusjoner av private selskaper. 

Diskusjonen om sykehusfusjonen har likevel ikke blitt satt inn i en sammenlignbar ramme. Jeg 
syntes det derfor ville være interessant å sammenligne OUS-fusjonen med de store fusjoner 
som er gjennomført i Stockholm og København. Analysen viser at OUS har vesentlig større 
utfordringer enn de to andre sykehusene på alle måter. 

Etter at artikkelen ble skrevet, har omstillingen tatt lenger tid enn forutsatt i de opprinnelige 
planene. Men fortsatt er målsetningen for fusjonen ved OUS den samme og i årene fremover 
blir det ytterligere store innsparinger og nedbemanninger. 

Etter hvert har HSØ innsett at dette ikke går og har lempet på kravene og gitt større 
tildelinger. 
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HMT nr 5 -  okt 2010 
 

 

 
 

OUS-FUSJONEN: ØKONOMI, RISIKO OG 
SAMMENLIGNING MED FUSJONENE I STOCKHOLM OG 
KØBENHAVN 

Aftenposten hadde i sommer flere reportasjer om situasjonen ved Oslo universitetssykehus (OUS) og 
avsluttet med et intervju med helseministeren. Hun sa klart i fra om at dette må Helse Sør-Øst (HSØ) 
greie selv. Dessuten har HSØ over halvparten av landets sykehusmidler, så her er det nok å ta av. 
Andre helseforetak har gjort store omstillingsprosesser uten at de har fått mer penger. Hun har 
heller ikke hørt om den størrelsesorden på midler som omstillingen ved OUS krever (ref 1). Jeg hadde 
kommentarer til denne uttalelsen (ref 2). 

Økonomien er en stor utfordring 

De siste årene har Aker, Rikshospitalet og Ullevål foretatt store innsparinger, men fikk likevel store 
underskudd i 2008. OUS hadde derfor et dårlig utgangspunkt ved inngangen til 2009.  

For å få budsjettet i balanse ble det igangsatt en rekke effektiviseringstiltak. 

Resultatet for 2009 ble likevel et negativt økonomisk resultat på 97 millioner kroner. Korrigeres det 
for gevinst ved salg av eiendom ble det reelle resultatet minus 183 mill kroner  

Men alt i alt har resultatet blitt forbedret med 240 mill kroner i forhold til 2008.  

I 2010 og 2011 skal sykehuset gjennomføre varige driftsreduksjoner på hele 2 mrd kroner og i tillegg 
kroner 500 mill pga ekstraordinære engangskostnader. 

De foreløpige beregningene viser at inntektene blir redusert med 1,8 mrd kroner når en stor gruppe 
pasienter fra Grorud blir overført til Ahus fra årsskiftet. Årets utfordringer er store, men neste års 
utfordringer blir enda større. 
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I fjor brukte OUS ca 65 millioner kroner til slike omstillingskostnader og i år regner man med å bruke 
150 mill kroner. De kommende år vil disse kostnadene øke ytterligere. Store fusjoner medfører alltid 
store pukkelkostnader. Det betyr at man må ”så” før man kan ”høste”. Men OUS har ikke fått tildelt 
slike midler for å dekke disse kostnadene. 

Både HSØ og OUS har fått det tøffere 

Men det er heller ikke lett å være HSØ. For det regionale foretaket har fått redusert sine bevilgninger 
som et resultat av Magnussenutvalgets utredning. Utvalget brukte en rekke kriterier for å finne en 
”rettferdig” fordeling av landets sykehuskroner. Utvalget foreslo at nesten 800 mill kroner burde 
overflyttes fra HSØ og deles mellom de andre helseregionene (Ref 3). Stortinget har nå gjennomført 
dette, men i stedet for å ta fra HSØ, har de andre fått tilsvarende mer. I alt har Stortinget bevilget 
1,25 mrd kroner. Dette er en av forklaringene hvorfor de andre regionene har vært flinkere til å holde 
sine budsjetter. 

Når HSØ får mindre å rutte med, blir det også mindre til OUS. 

HSØ har også innført et kriteriebasert system til fordeling av sykehusbudsjettene (Ref 4).  

Virkningen av dette opplegget skal spres over 4 år, men allerede i år har OUS fått føle virkningen. I 
løpet av disse årene skal 270 mill kroner overføres fra område Oslo til de andre sykehusområdene. 
Siden budsjettopplegget er kriteriebasert, kan noe av virkningen bli dempet fordi Oslos befolkning 
vokser. 

Summen av alle disse økonomiske forholdene gjør situasjonen til OUS veldig krevende og kan fort 
skape en uholdbar situasjon, når det i tillegg kommer andre negative elementer i fusjonsprosessen.  

Bemanningen ved OUS 

En ekstra dimensjon på fusjonsproblemene er planlegging av bemanningen. Hvor mange ansatte 
trenger man for å drive de nye klinikkene forsvarlig og samtidig gjennomføre effektivisering og 
innsparingstiltak?  

I dag er bemanningen rundt 19.000 årsverk. Det er ikke helt lett å vurdere hvor mange som kommer 
til å være ansatt ved OUS om et år, men et anslag vil være rundt 16.000 årsverk når man tar hensyn 
til overføringen av pasienter til Ahus. Mange vil få jobb på Ahus, men problemet øker siden mange 
vegrer seg for å søke seg dit. Andre blir pensjonister og mange vil søke seg bort, og en del vil få tilbud 
om sluttpakker. Likevel vil et betydelig antall bli overtallige og de har krav på lønn inntil en løsning er 
funnet. Spørsmålet om oppsigelser vil derfor ligge der som en usikkerhet. 

Nedbemanning og omstillingssamtaler med hver enkelt medarbeider er krevende og tar mye tid. 
Gjøres det ikke i henhold til reglene blir det fort vanskelige saker som vil ta mye tid og fokus bort fra 
fusjonsprosessen og pasientbehandlingen. 

OUS sammenlignet med Karolinska og Rigshospitalet 

Fusjonene i Stockholm og København  

Styret i OUS er bekymret for situasjonen, men kanskje OUS klager uten grunn? 

Det er derfor interessant å se på de to store fusjonsprosessene som er gjennomført i Stockholm og 
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København. 

I 2007 ble Rigshospitalet en del av Region Hovedstaden og dette var en stor omstilling av hele det 
danske sykehusvesenet. I årsrapportene har sykehuset ikke fremhevet noen spesielle forhold, bare at 
det er krevende å fusjonere. De er glad for at den faglige Hospitalplanen og Generalplanen for 
arealer er vedtatt. Nå har hospitalet fått over 1 mrd kroner til første fase i utbyggingen. 

I 2004 ble Karolinska og Huddinge slått sammen til et nytt sykehus under navnet Karolinska 
Universitetssjukhuset på usedvanlig kort tid. Sykehuset iverksatte med en gang innsparingstiltak med 
20% kutt av administrasjonen og 10% innen klinikkene for å nå innsparingskravet på 460 mill kroner. 
Dette kravet greide de. 

Sammenligning av de tre hovedstadsykehusene 

Nedenfor har jeg sammenlignet flere forhold for de tre sykehusene, basert på årsrapportene. Dette 
gir en pekepinn om hvor krevende omstillingen har vært.  

Årsresultatet for de tre sykehusene 

Først vises hvordan hovedstadssykehusenes årsresultat har vært i de enkelte lands kroneverdi. For 
OUS er det også lagt til resultatet for Aker, Rikshospitalet/Radiumhospitalet og Ullevål for årene 2006 
og 2007. 

 
Kilde: Årsrapportene 

Oppsiktsvekkende er det at Rigshospitalet i København har gått med overskudd de siste 14 årene. 
Kanskje er sykehuset spesielt dyktig og OUS har noe å lære? 

Karolinska gjennomførte på fusjonstidspunktet flere innsparingstiltak som nevnt, og gikk i pluss. Men 
allerede året etter og de påfølgende år ble det underskudd.  I 2008 gikk sykehuset i minus med 250 
mill kroner og McKinsey ble hyret inn som konsulenter. Det ble iverksatt 800 innsparingstiltak, og i 
2009 gikk sykehuset i pluss. Da sykehuset fusjonerte ble omstillingskostnadene beregnet til 560 mill 
kroner som de fikk dekket. 

OUS og de tre Oslo-sykehusene har siden.2007 hatt store underskudd, men det positive er at 
underskuddet har blitt redusert de siste årene, men fortsatt i minus. Ved å selge eiendommer har 
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underskuddet blitt redusert i forhold til det reelle resultatet, men ikke nok til å gå i pluss. 

Dette viser at OUS har en betydelig større utfordring enn Karolinska og Rigshospitalet. 

Endringer i totale kostnader 

Nedenfor vises kostnadene for de tre hovedstadsykehusene samt anslag for OUS til 2011. 

 

 
Kilde: Årsrapportene samt styresak OUS 48-2010 

Figuren viser at OUS har de høyeste kostnadene og at Rigshospitalet er vesentlig mindre enn de to 
andre. OUS har dessuten hatt fallende totalkostnader mens de to andre har økt sine kostnader. 

 

 
 

Dette vises klart når man ser på de årlige endringene. Det er derfor en annen situasjon OUS har vært 
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gjennom de siste årene og ikke minst de utfordringene som ligger foran. For sykehuset er ennå ikke i 
mål med innsparingene. 

Utviklingen i stillinger  

Rigshopitalet har hatt en økning i antall stillinger hvert år med unntak av 2007. 

I 2008 gjennomførte Karolinska et omfattende innsparingsprogram som ga en reduksjon på 450 
medarbeidere. Antall årsverk er nå omtrent på samme nivå som på fusjonstidspunktet. 

 
Kilde: Årsrapportene og Styresak OUS  

OUS har en helt annen utvikling. Dette ser man tydelig på figuren nedenfor. Den viser at det er en 
helt annen størrelse i nedbemanningen enn ved de to andre hovedstadsykehusene. 
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Investeringer og utstyr 

I dag er alderen på sykehusets medisinsk-tekniske utstyr (MTU) 10 år, og de årlige bevilgningene er så 
lave at gjennomsnittsalderen øker nesten med et år for hvert år som går. Skal man holde alderen 
konstant, må OUS ha en bevilgning på 325 mill kroner bare til MTU. 

Situasjonen har blitt så prekær at man nesten ikke foretar planlagt utskifting av utstyr, men bare 
kjøper når viktig utstyr havarerer eller at utstyret er så gammelt at leverandøren nekter å gi service. 
Utstyret på Radiumhospitalet har en gjennomsnittsalder på 14 år. (Ref 5) 

I figuren nedenfor ser man hvor stor avskrivningsnivået er for utstyr. I fjor var nivået så lavt at 
bevilgningen dekker bare rundt 1/3-del av avskrivningene. 

 

 
Kilde: Styresak OUS 65-2009 
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I år har HSØ bestemt at alle sykehusene må se hele bevilgningen sin under ett. Det betyr at OUS må 
ha ”overskudd”, for å kunne investere i nytt utstyr. Men det er jo nettopp i en fusjonssituasjon at 
man virkelig trenger investeringsmidler for å få ting på plass, slik at alt skal fungere bra fra starten av. 
Den langvarige mangelen på investeringsmidler utgjør en betydelig risiko og på et tidspunkt vil noen 
få et tungt ansvar for denne situasjonen. 

Oslo universitetssykehus har mulighet for å selge eiendommer for 2 milliarder kroner de nærmeste 3-
5 årene. Hvis man får lov til å reinvestere disse midlene, kan dette kanskje være redningen. Dessuten 
forbedrer slike eiendomssalg årsresultatet samt at OUS får penger i kassen og dermed bedre 
likviditet. 

Nybygg og oppgradering er nødvendig 

Oslo universitetssykehus er både en stor eiendomsbesitter (ca 875 000 kvm) og en stor leietaker (ca 
63 000 kvm).   

Ved Ullevål er nesten 60 % av arealene vurdert som utilfredsstillende eller dårlig og på Aker er 
andelen 15 %. Likevel er total bygningsmasse i Kirkeveien så stor at andel av ”brukbar” 
bygningsmasse er nesten dobbelt så stor som på Sinsen. (Ref 5). 

Det er vedtatt at Ullevål skal bli Storbysykehus, og at Rikshospitalet skal ha lands- og 
regionsfunksjonene og multitraume når et nybygg blir ferdig. Dette krever store bevilgninger. I tillegg 
har OUS bruk for betydelige investeringsmidler til opprusting av Ullevål og Radiumhospitalet. OUS 
ønsker derfor å selge Aker for å finansiere en del av disse byggeprosjektene, men helseministeren 
har nå redusert denne muligheten vesentlig ved sine føringer om fremtidig bruk av Aker. 

Dette viser at OUS har et betydelig investeringsbehov. For å ta igjen manglene investeringstildelinger 
over en rekke år, ber sykehuset om vel 5 mrd kroner. Men det største behovet er midler til nybygg og 
større ombygger samt spesielle midler til MTU. Disse ønskene har en prislapp på over 10 mrd kroner. 
Dette er store investeringer og media har flere ganger skrevet om denne utfordringen. 

 

 
Kilde: Styresak OUS 61-2010, vedlegg brev til HSØ 

Skal man få et godt resultat av fusjonen er nettopp et nybygg og oppgradering av arealene helt 
nødvendig. Men har HSØ vilje til å prioritere OUS, når det allerede er mange på prioritetslisten? 
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Nya Karolinska Solna 

I Stockholm hadde man også et tilsvarende problemer med finansieringen av det nye store sykehuset 
på Solna. 

Tidlig bestemte derfor landstinget seg for å benytte offentlig-privat samverkan (OPS). Nå er det 
inngått en avtale på 45 år, og byggekostnaden er beregnet til 14,5 milliarder kroner. I avtalen inngår 
også servicetjenester for driften av bygningene.  

Byggestart planlegges ganske snart, og den første pasienten skal være på plass i desember 2015 (Ref 
6). 

Risikoen 

Alle de forholdene som er omtalt ovenfor, viser at OUS er i en vanskelig situasjon. Styret i OUS har 
derfor gitt følgende melding til sin eier (Ref 7): 

”Samlet gjennomføringsrisiko er høy, med stort omfang og kompleksitet når det gjelder 
likviditetssituasjon, bygningsmassen, avhengigheter mot andre aktører, overføringsprosessene med 
nedbemanning, omfattende IKT implementeringer, tilpasning av drift mot nye rammer” 

Budskapet er alvorlig fordi risiko avler risiko. Samtidig er den smittsom, slik at nye områder blir 
risikoutsatt. Av den grunn er det nødvendig at det omgående blir iverksatt egnete tiltak. HSØ har 
etter hvert oppfattet dette faresignalet og har besluttet at fusjonen skal gjennomføres som et 
prosjekt over flere år (Ref 8). Det regionale helseforetaket har også presentert en risikomatrise for 
sitt styre. Den viser at mange viktig forhold har en stor risiko med alvorlige konsekvenser. De røde 
varsellampene har derfor lyst en god stund. 

I en slik situasjon er det fare for at situasjonen kan gå ut over pasientene. Allerede nå har 
ventelistene økt og ventetiden har gått opp. Når de økonomiske rammene blir trange og kravet til 
innsparing blir store, kan det skje at sykehuset lar økonomien komme først.  

Ansvaret for gjennomføringen av fusjonen 

Departementet, HSØ som eier og sykehuset har forskjellige roller og ansvar for gjennomføringen av 
fusjonen og tilhørende prosesser samt resultatet 

Departementet har ansvaret for å initiere prosessene og har gitt rammene. Disse rammene er 
absolutt ikke tilstrekkelige til å gjennomføre en fusjon uten betydelige problemer.  

HSØ har ansvaret for de overordnete analysene, igangsettingen av prosessene og prosjektene samt 
fatte vedtak om hele opplegget. Premissene og rammene er derfor lagt av HSØ 

Men analysene har ikke vært gode nok og HSØ har ikke i tilstrekkelig grad overskuet kompleksiteten 
og størrelsen på omstillingsendringene og hvilke konsekvenser de har (ref 9). 

Sykehusets rolle er å gjennomføre pålagte og egne prosesser innen de rammer og føringer som er 
vedtatt. Det er derfor en usedvanlig krevende oppgave sykehuset og dets ledelse har fått. 

For å få til en vellykket fusjon er det nødvendig med en betydelig bedring av sykehusets rammevilkår. 
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Departementet og HSØ er nødt til å bevilge tilstrekkelig med investeringsmidler og gi føringer som er 
realistiske (Ref 10). 

Referanser: 
Helseministeren, Aftenposten 26.06.2010, intervju med overskrift om ”Dette må de klare” 
Jomar Kuvås, Aftenposten Aften 13. juli 2010, kronikk om ”Gi nødvendig støtte!”  
NOU 2008:2 Fordeling av inntekter mellom regionale helseforetak (Magnussenutvalget) 
Styresak HSØ 41-2010. Inntektsmodell for Helse Sør-Øst. 
Styresak OUS 61-2010, vedlegg brev til HSØ 
Omtale av OPS-avtalen – hjemmesiden til nyakarolinskasolna.se 
Styresak OUS 06-2010, vedtak pkt 2  
Styresak HSØ 42-2010 om Mål og budsjett 2011 og økonomisk langtidsplan 2011-2014, pkt 2 
Jomar Kuvås, Ledelse, organisering og fusjonsprosesser i helsevesenet – Debattinnlegg om HSØ og 
OUS. Hefte-April 2010, ISBN 978-82-998351-0-7 
Jomar Kuvås, VG 16.09.2010, kronikk om ”Risiko avler risiko”  
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11. Klinisk arbeidsflate og IT-skandale 

En viktig brikke for å lykkes med en stor fusjonsprosess er at man får IT-systemer som samspiller slik 
at man kan bruke dem på tvers av den nye organisasjonen og mellom de sammenslåtte enhetene. En 
av de kritiske bitene er klinisk arbeidsflate. 

Dette kapitlet viser at man allerede i starten var dømt til å mislykkes og at alt ender opp i en IT-
skandale. Dette er tragisk fordi man hadde en alternativ løsning.  

I dag har OUS en nødløsning og det vil ta lang tid å få på plass et nytt fungerende system, se neste 
kapitel. Den foreløpige regningen for IT-skandalen er 125 mill kroner og da har man ikke tatt med 
tapt arbeidstid, dårligere pasientbehandling og all den ledelsestid som er gått med i en tid hvor alle 
krefter skulle settes inn på etableringen av et nytt og velfungerende sykehus. 
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Dagens medisin – 16.02.2010 
 

 
 

EN NY EPOKE FOR OUS  
- Fra 1. juni skal de gamle sykehusene Aker, Rikshospitalet og Ullevål arbeide på tvers og 
helsepersonellet skal arbeide på en ny måte. Da er det nødvendig å ha gode IT-systemer 
som oppfyller lovens krav om én felles journal, skriver Jomar Kuvås. 

 
DAG 1 FOR Oslo universitetssykehus (OUS) var den 1. januar 2010. Denne dagen opphørte Aker, 
Rikshospitalet og Ullevål som egne sykehusenheter. Fra den dagen ble det én felles ledelse av OUS og 
ett budsjett for hele sykehuset. 
 
Dag 2 starter 1. juni i år. Fra denne dagen skal de gamle sykehusene begynne å arbeide på tvers og 
helsepersonellet skal arbeide på en ny måte. Men fra samme dag er det nødvendig å ha gode IT-
systemer som oppfyller lovens krav om én felles journal.  
 
For å oppnå dette, må det anskaffes en felles klinisk portal og et nytt pasientadministrativt system 
(PAS) som krever store investeringer. 
 
Klinisk portal  
Når det etableres et felles klinisk informasjonsgrunnlag, kan man organisere behandlingen innen OUS 
uavhengig av tidligere lokalisering. Dette gir også mulighet for å kunne flytte enheter. 
 
OUS får felles PAS, men det er forskjellige systemer for røntgen, laboratorier og alle de 
spesialsystemene som finnes ved universitetssykehusene. Løsningen er en felles klinisk portal som 
håndterer alle disse ulike systemene og får frem de dataene som trenges på en lettvint måte. Det 
fine med et slikt system er at alle pasientens data er tilgjengelig på legenes pc samt at det finnes 
kliniske støttesystemer. Dette gir god oversikt og bidrar til å lette legenes hverdag og opplegget 
benevnes som klinisk arbeidsflate. 
 
I bruk ved Rikshospitalet  
I Norge var det ingen slike systemer og Rikshospitalet startet utviklingen av en slik portal før 
helsereformen. Et slikt system gjør det også mulig å beholde gamle IT-systemer til nye og bedre 
løsninger kommer på markedet. Det sparer investeringsmidler og reduserer opplæringsbehovet. 
 
Dette systemet ble kalt CSAM. Etter hvert ble det utviklet tilleggssystemer som er lette å integrere i 
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portalen, blant andre et avansert PAS. Men hvert system er en enhet, som kan brukes og selges hver 
for seg. 
 
Ved fusjonen mellom RH og Radiumhospitalet i 2005 ble CSAM innført på kort tid ved 
Radiumhospitalet. Systemet er hele tiden videreutviklet og forbedret, slik at det i dag er et avansert 
klinisk system med mulighet for å koble til ulike IT-systemer som byggeklosser. 
 
I 2007 ble CSAM kjøpt av en investeringsgruppe som ønsket å satse internasjonalt på dette opplegget 
og som i dag heter CSAM Health AS. 
 
13 granskninger av CSAM 
Utviklingen av CSAM begynte mens Rikshospitalet var en del av Helse Sør, som hadde 
motforestillinger til denne satsingen. Det regionale helseforetaket ønsket å anskaffe et totalintegrert 
klinisk system, som skulle innholde alle de større kliniske hovedsystemene. 
 
Heller ikke Helse Sør-Øst (HSØ) støttet denne satsingen. I løpet av disse årene har det derfor blitt 
iverksatt 13 granskninger med bruk av konsulenter, revisorer og advokater uten at det ble funnet 
større feil. 
 
OUS behøver klinisk portal 
HSØ har tydeligvis ombestemt seg og har nå satset på en klinisk portal. I høst ble det derfor utlyst en 
anbudskonkurranse om en klinisk portal samt kjøpe nytt PAS. 
 
I desember 2009 inngikk HSØ en regional rammeavtale med Logica om klinisk portal. Logica 
samarbeider med Orion Health fra New Zealand om løsningen. CSAM Health AS tapte derfor 
kontrakten om felles klinisk portal.  
 
Det er synd at et viktig norsk utviklingsprosjekt ikke ble valgt. På den annen side fikk firmaet den 
andre store kontrakten om nytt PAS. 
 
Men risikoen øker 
Dag 2 er en kritisk dato for OUS. Skal prosessen bli vellykket, er det en forutsetning at klinisk 
arbeidsflate kommer på plass i rett tid. Tilsvarende gjelder for nytt PAS. 
 
OUS påpeker i styresaken at valget av leverandøren, som ikke kjenner sykehusets virksomhet fra 
tidligere, innebærer en høyere gjennomføringsrisiko og dermed en økt fare for at klinisk arbeidsflate 
ikke vil være ferdig til å tas i bruk den 1. juni. 
 
Jeg vet hvor krevende et slikt prosjekt er, og alt skal være ferdig i løpet av fem måneder. Jeg er redd 
for at tidsplanen for Dag 2 ikke holder, og hva er konsekvensen av det? Blir pasientene skadelidende? 
 
Direktør Sverre Flatby i CSAM Health AS skrev et notat den 18.mars 2009 med tittelen «CSAM - 
stebarn eller vellykket innovasjon?» Notatet ble sendt til mange, til blant andre Helse- og 
omsorgsdepartementet og Helse Sør-Øst. 
 
Flatby oppsummerer blant annet at den anvendte innovasjonsmodellen og dagens regelverk ikke er 
fleksible nok til å håndtere veien fra idé til kommersialisering på en hensiktsmessig måte. Til tross for 
dette har denne unike innovasjonen kommet seg ut i verden, påpeker han. 
 
Men dersom staten hadde lagt forholdene til rette, hadde Norge kanskje vært internasjonalt ledende 
innen dette viktige fagområdet. Det er behov for at myndighetene gjennomgår regelverket for å 
bedre vilkårene for denne type innovasjoner. 
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Dagens medisin – 26.11.2010 
 

 
 

MERKELIG OM KLINISK ARBEIDSFLATE  

- Er det slik at vi ser en ny IT-skandale, eller har Helse Sør-Øst inngått en dårlig avtale? 
undrer Jomar Kuvås. 

I DAGENS MEDISIN (03/2010) skrev jeg en artikkel med tittelen «En ny epoke for OUS». Kronikken 
belyste noen utfordringer Oslo universitetssykehus (OUS) sto overfor i forbindelse med å gå over fra 
å være flere sykehus til å bli ett pasientbehandlende sykehus. 

For å kunne lykkes med denne store omleggingen, var det helt nødvendig at sykehuset fikk nytt 
pasientadministrativt system (PAS) og «Klinisk arbeidsflate» for å kunne behandle pasienter på flere 
steder - og samtidig ha tilgang til nødvendige kliniske data uavhengig av lokasjoner. 

13 granskninger 

Rikshospitalet utviklet, som et av de første sykehus i verden, en klinisk arbeidsflate som fikk navnet 
CSAM. 

Utviklingen av dette systemet møtte sterk motstand fra det regionale helseforetaket, og det ble 
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gjennomført 13 ulike granskninger. På grunn av den sterke motstanden ble systemet solgt til et 
selskap med private investorer for en del år siden, og fikk navnet CSAM Health AS. 

Flere utenlandske sykehus bruker i dag dette systemet. 

Snuoperasjon - og Kofa-klage 

Siden Helse Sør-Øst (HSØ) var så sterkt imot et slikt system, var det merkelig at de plutselig snudde 
og bestemte seg for at alle sykehusene i regionen trengte Klinisk arbeidsflate. Det ble utarbeidet en 
anbudsinnbydelse høsten 2009 og utlyst med kort frist. 

Etter en vurdering av tilbudene ble et system fra New Zealand med en norsk leverandør valgt i 
desember 2009. 

CSAM Health klaget til Klagenemnda for offentlige anskaffelser (Kofa), som skal sikre at det offentlige 
har en reell konkurranse om anbud og at regler blir fulgt. 

Innsynsnekt 

I klagen anga firmaet at HSØ har nektet innsyn i nødvendige dokumenter i forbindelse med 
utferdigelsen av klagen, og at klager derigjennom ikke har fått en reell klagefrist. Videre anføres det 
at innklagede har tillatt at valgte leverandør har brutt obligatoriske tidsrammer for 
leveransetidspunkt fastsatt i konkurransegrunnlaget. 

I tillegg er det anført at innklagede plikter å avvise den valgte leverandørens tilbud fordi det 
inneholder vesentlige forbehold mot konkurransegrunnlagets risikofordeling. Avslutningsvis anføres 
det at innklagede har brutt kravene til likebehandling i forbindelse med evaluering av tilbudene. 

Dette er en omfattende klage og dersom det medfører riktighet på ett eller flere punkter, er det en 
alvorlig sak. Dessverre trakk firmaet klagen for kort tid siden. 

OUS første bruker 

HSØ bestemte at OUS skulle være det sykehuset som først skulle prøve det nye systemet. For å 
kunne holde tidsplanen for fusjonen, måtte systemet være på plass innen 1. juni. 

Alle som har jobbet med store IT-prosjekter, vet at det er svært vanskelig å gjennomføre et slikt 
krevende prosjekt på fem måneder og sykehuset ga beskjed om at dette medfører økt risiko. Det 
viste seg fort at firmaet ikke greide å levere rettidig, som igjen var en av hovedgrunnene til at 
tidsskjemaet for fusjonen sprakk. Resultatet er økt risiko for de neste trinnene i fusjonen. Spesielt 
gjelder det overføringen av pasienter til Ahus og nødvendig ned- og oppbemanning ved henholdsvis 
OUS og Ahus. 

Det er merkelig at HSØ ikke valgte å videreføre den Kliniske arbeidsflaten, som allerede var innført på 
halvparten av det nye sykehuset, og eventuelt vente med å innføre det nye systemet til senere. En 
slik løsning ville ha vært enklere og gitt lavere kostnader. 

Store forsinkelser 

Det valgte systemet har ennå ikke blitt levert selv om tiden er overskredet med over 100 prosent. 
Dette medfører sikkert betydelige problemer for både OUS, legene og annet helsepersonell som er 
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avhengig av å få riktige data hurtig på en brukervennlig måte. 

OUS har behandlet saken i flere lukkede styremøter. Det er svært sjeldent at møter lukkes, og i det 
siste møtet deltok et kjent konsulentfirma. 

Er det slik at vi ser en ny IT-skandale, eller har HSØ inngått en dårlig avtale. Eller er det andre ting? 

Mange spørsmål 

Denne saken reiser mange spørsmål: Bør ikke myndighetene legge forholdene til rekke for å utvikle 
avansert IT-industri i Norge istedenfor å motarbeide gode ideer? Klager til Kofa bør kanskje alltid 
behandles, spesielt når det gjelder store kontrakter? Bør Riksrevisjonen se på det regionale 
helseforetakets rolle selv om Kofa-saken ble trukket? Bør ikke OUS si noe om status i prosjektet uten 
at det ødelegger grunnlaget for en tvist med leverandøren? 

Dessuten: Representerer manglende innføring av Klinisk arbeidsflate en fare for pasientene? 
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HMT nr 3-2011 
 

 
 

IT-SKANDALE PÅ FLERE PLAN  

Den 11. desember 2009 undertegnet direktør Tor Malmo i Logica og konserndirektør 
Steinar Marthinsen i Helse Sør-Øst (HSØ) en fireårs rammeavtale om kjøp og vedlikehold 
av en løsning for klinisk arbeidsflate. 

Klinisk arbeidsflate  

I et intervju skriver Computerworld (ref 1) at dette gir lettere tilgang til dataverktøy som leger og 
sykepleiere bruker i hverdagen, deling av informasjon på tvers av sykehus og effektiv arbeidsflyt i 
organisasjonen er hovedmålsettingene med prosjektet Klinisk arbeidsflate. Logica skal samarbeide 
med konsulentselskapet Exonor og produktleverandøren Orion Health fra New Zealand levere 
portalløsningen med et enkelt brukergrensesnitt som skal integrere de eksisterende kliniske 
datasystemer ved sykehusene. Første leveranse er i følge avisen til Oslo universitetssykehus (OUS).  

OUS har det travelt 

Dette hørtes lovende ut, for dette er et redskap alle sykehus trenger og spesielt OUS som står midt 
oppi en fusjonsprosess med 4 store sykehus. 

Allerede dagen etter at avtalen ble underskrevet, behandler styret i OUS saken (ref 2) og skriver bl.a. 
at i arbeidet med å få på plass et funksjonelt integrert foretak, er det helt sentralt å få etablert et 
felles klinisk informasjonsgrunnlag. Planen er at dette skal være på plass til 1. juni 2010. Først da vil 
behandling kunne organiseres uavhengig av tidligere lokaliseringer, enheter vil kunne flyttes, 
samtidig som lovens krav om en felles journal oppfylles. 

OUS skriver også at i forbindelse med valget av leverandøren, som ikke kjenner sykehusets 
virksomhet fra tidligere, har man vært tydelige på at det innebærer en høyere gjennomføringsrisiko 
og dermed en økt fare for at klinisk arbeidsflate ikke vil være ferdig til å tas i bruk den 1. juni 2010. 
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Pasientrisiko 

Nå har det gått over tre ganger så lang tid som opprinnelig planlagt og systemet er fortsatt ikke 
levert. Dette fører til kritiske situasjoner når alvorlig syke pasienter må sendes fra Ullevål til 
Rikshospitalet eller omvendt. Journaler må derfor ofte sendes i drosje mellom sykehusene. 

I et skriftlig spørsmål fra stortingsrepresentant Laila Dåvøy til helseministeren den 14.12.2011, svarer 
ministeren at det ikke er noen fare for liv og helse pga av manglende systemløsning (Ref 3). 
Sannheten er vel at pga dyktige leger og sykepleiere har man avverget større uhell, men dette er 
uansett en betydelig pasientrisiko. 

Klinisk arbeidsflate var allerede i bruk 

Rikshospitalet var godt kjent med bruken av klinisk arbeidsflate, fordi sykehuset hadde allerede før 
helsereformen startet utviklingen av et slikt system. Denne løsning ble også tatt i bruk ved 
Radiumhospitalet, da de to sykehusene fusjonerte uten at det oppsto store problemer.  

Dette systemet ble senere kjøpt av en investorgruppe, og de etablerte firmaet CSAM Health AS, og 
firmaet fortsatte utviklingen av systemet. Det var derfor lang erfaring med dette systemet i 
klinikkene. 

Klinisk arbeidsflate på anbud 

Alle sykehus har behov for et slikt system og spesielt OUS. For å lykkes med sammenslåingen av fire 
store sykehus samt greie å drifte og organisere virksomheten på tvers, må man ha et slikt system. 
Med mange ulike it-løsninger og arbeidsmetoder er dette en kritisk systemløsning. 

Helse Sør-Øst og Sykehuspartner iverksatte en anbudskonkurranse sommeren 2009 med relativ korte 
frister. Det kom inn to tilbud fra henholdsvis Logica og Csam Health. Overraskende var det at Logica 
fikk anbudet og Csam Health klager til Klagenemnda for offentlige anskaffelser (KOFA) over 
avgjørelsen. Nedenfor har man vist tidsskjemaet: 
 

Kunngjøring av konkurranse om Klinisk 
arbeidsflate 

08.07.2009 Kunngjøring i Doffin 

Tidsfrist for levering anbud 24.08.2009 2 tilbydere: Logica/Orion og Csam Health 

Csam Health klager til KOFA  10.12.2009 Saksnr 2009/267: Reell klagefrist. Avvisning 
som følge av vesentlige forbehold. 
Likebehandling. 

Dato for kontraktstildeling 11.12.2009 Logica/Orion. Signeres av styreleder i SP, 
konserndir Steinar Martinsen, HSØ 

Styresak 170/2009 i OUS 17.12.2009 Styreleder i OUS, Steinar Martinsen 
anbefaler at OUS gjør avrop på regional 
rammeavtale 

Kunngjøring av klagefrist – Dato for 
oversendelse av kunngjøring fra SP 

05.01.2010 Kunngjøring i Doffin 

 
Tab 1: Oversikt over prosessen med anskaffelse av klinisk arbeidsflate 
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Selv om Csam Health klaget den 10.12.2009, inngikk HSØ/Sykehuspartner avtale dagen etter med 
Logica. 

Klagegrunnlaget for CSAM Health 

KOFA har oppsummert klagen på følgende måte (Ref 4): 

Klager har deltatt i en konkurranse med forhandling for regional rammeavtale for anskaffelse av 
klinisk arbeidsflate til Helse Sør-Øst. Klager har anført at innklagede har nektet innsyn i nødvendige 
dokumenter i forbindelse med utferdigelsen av klagen og at klager derigjennom ikke har fått en reell 
klagefrist.  

Videre anføres at innklagede har tillatt at valgte leverandør har brutt obligatoriske tidsrammer for 
leveransetidspunkt fastsatt i konkurransegrunnlaget.  

I tillegg er det anført at innklagede plikter å avvise valgte leverandør sitt tilbud fordi det inneholder 
vesentlige forbehold mot konkurransegrunnlagets risikofordeling. 

Avslutningsvis anføres det at innklagede har brutt kravene til likebehandling i forbindelse med 
evaluering av tilbudene. 

Det er oppsiktsvekkende at HSØ/Sykehuspartner ser bort fra en slik klage uten å begrunne 
fremgangsmåten. Det er også overrakende at ikke KOFA foretar seg noe i sakens anledning. 

Få tør opponere mot HSØ 

Det er bekymringsfullt at HSØ opererer på denne måten, og dette er ikke første gangen. Få tør 
opponere mot en slik mektig organisasjon som HSØ, som representerer over halvparten av landets 
sykehusvesen. Men i anbudssaken om røntgen, ga lagmannsretten Curato Røntgen medhold i at 
anbudskonkurransen om radiologitjenester i HSØ ikke kan underskrives før denne er avgjort ved en 
rettskraftig dom i en sivil rettssak (Ref 5). 

Dette ble såpass pinlig for HSØ at styret i HSØ snudde i saken og startet arbeidet med evaluering av 
sine anskaffelser og praksis. (Ref 6) 

Det er derfor en mangel med myndigheten til KOFA, når en stor innkjøper som HSØ bare kan ta seg til 
rette uten å få sanksjoner.  

Csam Health trakk saken den 20.08.2010, for det er vel begrenset hvor lenge et firma kan la en sånn 
sak henge, når man skal kjempe om nye kontrakter. Dermed slapp KOFA å følge opp denne saken. 
Men det er urovekkende at det går over åtte måneder uten at KOFA foretar seg noe. 

Hvorfor ta slik risiko? 

Det kan godt hende at Logica’s løsning er god på papiret, men den har ikke vært det så langt i 
prosessen. Opplegget og prosjektet er beskrevet i et foredrag av Øyvind Aassve ved OUS om ”Klinisk 
Arbeidsflate – realisering av spesialisthelsetjenestens målarkitektur” (Ref 7) 
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DAG 2 – 01.06.10 
Klinisk arbeidsflate v1 
Kontaktoversikt 
Journalnotater 
Laboratoriesvar 
Radiologiske svar og bilder 
Svaroppfølging 
Hjelpenummer 
Tilgangsstyring 

01.01.12 
Felles EKG-system 
Integrasjon av spesialistsystemer 
Operasjonsplanlegging 
Multimedia v1 
Felles kliniske dokumentasjonsfunksjoner 
Strukturerte pasientopplysninger 
Forbedret sikkerhetsnivå 
 

DAG 3 – 01.01.11 
Arbeidsflate v2 
Bestilling av prøver/radiologi 
Integrasjon av kurveløsning 
Mottak av generiske svarrapporter 
 

01.01.14 
Sammenhengende prosesstøtte 
Beslutningsstøtte 
Integrasjon av monitoreringsutstyr 
Multimedia v2 
Støtte for mobilt utstyr 
Pasientrettede tjenester 

Tab 2 Oversikt over planlagt leveranser av klinisk arbeidsflate til OUS 

Med de store utfordringene som OUS har med fusjonsprosessen, ville det vært rimelig å ta et 
forbehold i utlysningen om at CSAM skulle benyttes i en overgangsperiode. Dermed hadde HSØ 
redusert risikoen for OUS.  

Men HSØ ville at OUS skulle være den første til å ta i bruk den valgte løsning for klinisk arbeidsflate. 
Dette var en av hovedårsakene til at tidsplanen til OUS ble forsinket med de konsekvenser det fikk. 

Norgesrekord 

Dermed tårnet problemene seg opp da det viste seg at systemet ble betydelig forsinket. Det førte til 
at alle styremøter ble lukket når styret i OUS behandlet denne saken med henvisning til offentleglova 
§ 23.  

Sjeldent har styremøter i statlig virksomhet vært lukket så mange ganger som i denne saken, og dette 
må være norgesrekord. Helseforetaket gir heller ingen informasjon om hva som er bakgrunnen. 
Dette gir spekulasjoner om sykehuset og HSØ har noe å skjule, eller er det bare spørsmål om 
forhandlinger? Det er i alle fall brukt store beløp på rådgiving fra eksterne konsulentfirma i denne 
saken. 

Det er behov for at både HSØ og OUS gir opplysninger så snart som mulig om saken, spesielt siden 
dette berører pasientsikkerheten. 

Etterpåklokskap? 

I tidsskriftet Helse/Medisin/Teknikk (HMT) nr 2-2011 er det et intervju med direktør Hans Nielsen 
Hauge, HSØ med tittelen ”Meningsløs kort tidsfrist og for stor kompleksitet”. (Ref 8) Der antydes det 
at systemet vil være klare i løpet av 2011. 

Det er ikke anstendig når HSØ nå legger skylden på andre ved å skrive ”Samtidig skulle man kjempe 
mot gamle kulturforskjeller og sterke fagmiljøer, og ansatte og politikere som var negative.”  

Det var HSØ som presset frem denne løsningen. Og alle kjente til det tidspresset OUS hadde, og selv 
skrev jeg et innlegg om dette i Dagens Medisin i februar 2010 (Ref 9). 
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I tillegg hadde man ved gode prosesser allerede innført klinisk arbeidsflater ved Rikshospitalet og 
Radiumhospitalet uten de problemene som nevnes ovenfor. Dette er derfor ikke etterpåklokskap, 
men dårlig vurdering. 

13 granskninger 

HSØ likte aldri at Rikshospitalet startet tidlig med å utvikle system CSAM som kunne binde sammen 
sykehusets ulike kliniske informasjonssystemer på en hensiktsmessig måte og presentere dette på en 
lettvint og oversiktlig måte for leger og annet helsepersonell i ett skjermbilde. 

HSØ iverksatte 13 undersøker og granskninger for å få stoppet dette initiativet med bruk av mange it-
eksperter, konsulentfirma og jurister, uten at de fant noe stort å sette fingeren på. Det er trist at det 
regionale helseforetaket motarbeider et godt prosjekt istedenfor å støtte det. 

Stebarn eller vellykket innovasjon? 

Direktør Sverre Flatby i CSAM Health AS skrev et notat den 18.mars 2009 med tittelen «CSAM - 
stebarn eller vellykket innovasjon?» (Ref 10). Notatet ble sendt til mange, til blant andre Helse- og 
omsorgsdepartementet og Helse Sør-Øst. 

Flatby oppsummerer blant annet at den anvendte innovasjonsmodellen og dagens regelverk ikke er 
fleksible nok til å håndtere veien fra idé til kommersialisering på en hensiktsmessig måte. Til tross for 
dette har denne unike innovasjonen kommet seg ut i verden, påpeker han. 

Men dersom staten hadde lagt forholdene til rette, hadde Norge kanskje vært internasjonalt ledende 
innen dette viktige fagområdet.  

Til tross for den store motstand har systemet blitt videreutviklet og blitt levert til flere utenlandske 
sykehus. Men det kunne vært det ledende internasjonalt system innen dette feltet hvis man hadde 
fått støtte fra HSØ. Dette er også en skandale. 

Epilog 

Etter at manuset ble sent inn og godtatt av HMT, kom et stort oppslag på førstesiden i Aftenposten 
den 15. mai 2011 om vraking av klinisk arbeidsflate ved OUS. Inne i avisen står en helsides artikkel 
med overskriften ”Stopper dataprosjekt - risikerer milliontap”. (Ref 11). Dermed er skandalen et 
faktum, og både Aftenposten og Computerworld har hatt oppfølgingsartikler om saken. 

Det er nå grunn til å spørre om ikke helseministeren bør gjennomføre en granskning av alle sider ved 
denne saken. 

Referanser: 
1. Artikkel Computerworld 17.12.2009 - Logica selger portal til Helse Sør-Øst 
2. Styresak OUS 2009-170 Anskaffelse av felles klinisk arbeidsflate 
3. Spørsmål nr. 528 til skriftlig besvarelse fra stortingsrepresentant Laila Dåvøy til 

helseministeren 
4. KOFA-sak nr 2009/267 
5. Artikkel Dagens medisin 25.03.2011 - Forskjellsbehandlet røntgeninstitutt 
6. HSØ 15.04.2011 - Evaluerer anskaffelsesprosessen 
7. Øyvind Aassve, OUS - Klinisk Arbeidsflate – realisering av spesialisthelsetjenestens 

målarkitektur, KITH 2010 
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8. Artikkel HMT nr 2 April 2011 – Meningsløs kort tidsfrist og for stor kompleksitet 
9. Jomar Kuvås, En ny epoke for OUS, Dagens medisin 16.02.2010 
10. Sverre Flatby, CSAM Health -  Notatet ”CSAM - stebarn eller vellykket innovasjon?”, 18. mars 

2009 
11. Artikkel Aftenposten 15.05.2011 – Stopper dataprosjekt-risikerer milliontap 
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Computerworld nr 37 – 11.11.2011 
 

 
 

HOPPE BUKK OVER KOFA 

Når et firma klager til KOFA oversendes den alltid til oppdragsgiver. Oppdragsgiver 
anmodes om å avvente kontraktsinngåelse til KOFA har ferdigbehandlet saken eller til en 
bestemt dato. Til å svare på dette, har oppdragsgiver en frist på 5 virkedager.  

Skandalesaken om Klinisk arbeidsflate er et eksempel på hvordan dette virker eller rettere sagt, ikke 
virker. Et selskap vant konkurransen om rammeavtalen, men et annet klaget til KOFA over 
avgjørelsen og begrunnet klagen med en rekke alvorlige punkter. Til tross for klagen inngikk Helse 
Sør-Øst (HSØ) en avtale allerede dagen etter. HSØ så altså helt bort fra denne bestemmelsen og 
fortsatte prosessen uten å bry seg med slike bagateller. Hvordan er dette mulig og hvor er 
rettssikkerheten for den parten som klager? 

■■ For å få greie på hvordan systemet virker, kontaktet jeg KOFA som skriver at ut fra dagens 
regelverk står oppdragsgiver helt fritt til å avgjøre om de vil avvente kontraktsinngåelse til 
klagenemnda har behandlet saken eller ikke. Om oppdragsgiver velger å ikke vente, kreves det ingen 
begrunnelse for dette.   

KOFA har estimert at rundt 10 % venter med å undertegne en avtale når det er sendt inn en klage. Et 
slikt system er svært uheldig fordi oppdragsgiver kan uten risiko hoppe bukk over KOFA i mange 
saker.  Dermed får man ikke belyst om det er en berettiget klage og om feil er begått. Det skal mye til 
for at en leverandør går til rettssak mot en viktig kunde for å prøve sin sak. 

■■ Saken om Klinisk arbeidsflate er alvorlig i denne sammenheng. Allerede dagen etter at avtalen ble 
underskrevet, gjorde Oslo universitetssykehus (OUS) et avrop på rammeavtalen. Sykehuset satte 
umiddelbart i gang med et stort prosjekt for at alt skulle være på plass til den 1. juni 2010. Dette var 
viktig fordi driften ved de fire sykehusene skulle fra den datoen bli til ett sykehus. Dermed kunne 
behandlingen organiseres uavhengig av lokalisering og omrokkeringer, samtidig som lovens krav om 
en felles journal oppfylles. 

■■ OUS skriver i sin styresak at man har vært tydelige på at dette prosjektet innebærer en høyere 
gjennomføringsrisiko siden den valget leverandøren ikke kjenner sykehusets virksomhet fra før. 
Dermed var faren stor for at klinisk arbeidsflate ikke vil være ferdig til å tas i bruk den 1. juni 2010. 
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■■ Tidsplanen sprakk i løpet av noen uker og leveransen utsatt gjentatte ganger. I sommer ble 
kontrakten sagt opp og sykehuset har tapt 125 mill kroner. Dessuten har det medført mye plunder og 
heft for de ansatte og sykehuset har ingen hensiktsmessig systemløsning. Derfor har dette har blitt et 
stort skandaleprosjekt. 

I dag sier sykehusets ledelse at dette er en av de største truslene for gjennomføringen av 
omorganiseringen av det nye sykehuset og de ansatte snakker om en sykehuskollaps.  

Nå har Kontroll- og konstitusjonskomiteen også interessert seg for skandalen og omstillingsprosjektet 
ved OUS, men komiteen har ikke tatt opp denne siden av skandalen. 

■■ Grunnen til hele denne it-skandalen er at regelverket for KOFA er for dårlig.. Men når man med 
vilje hopper bukk over KOFA og faller stygt i nedslaget, bør det vel få konsekvenser for noen?  

Når bare én av ti firmaer gidder å vente på en avgjørelse fra KOFA, betyr det på mange måter at man 
har en ny skandale. Vi får håpe at en snarlig gjennomgang av reglene, vil gi bedre og riktigere 
avgjørelser i slike saker. Spesielt er dette viktig i IT-sektoren hvor konkurransen er hard. 
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12. Fremtidens PAS og EPJ-systemet 
HSØ hadde først planer om å foreta en åpen internasjonal konkurranse om leveranse av et nytt felles 

EPJ/PAS-system for hele regionen. De inviterte flere store firmaer til en konferanse, og mange kom for 

å få informasjon. 

Men HSØ snudde plutselig og fant ut at de heller skulle fortsette med den eksisterende rammeavtale 

med Dips, uten å gjennomføre en stor og viktig anbudskonkurranse. Resultatet ble at OUS måtte 

gjøre avrop på rammeavtalen bare dager før kontrakten løp ut. 

I Danmark har de gått den andre veien og utlyst en stor konkurranse og for første gang konkurrerer 

amerikanske, nordiske og europeiske leverandører om en stor EPJ-anskaffelse i Norden. 

De som konkurrerer er: Cerner  (US størst i verden), Cambio Healthcare Systems (S), Epic (US, som 

blant annet Kaiser Permanente bruker ) og Siemens (US), Systematic/IBM (DK). 

Det er Region Hovedstaden og Region Sjælland med sine 2.5 mill innbyggere og ca 20 sykehus som 

skal få felles system for spesialisthelsetjenesten. Kontrakt på rundt 1 milliarder danske kroner. 

Systemet skal rulles ut innen slutten av 2016, og en pilot skal prøves allerede i 2014. 

Dette viser at HSØ ikke har benyttet seg av en gylden anledning til å få verdens beste 

systemleverandører for sykehus til å bli interessert i det norske markedet. Og pris og 

leveringstidspunkt ville sikkert vært konkurransedyktig i forhold til den løsning HSØ valgte. 

OUS sitt totale budsjett for det nye systemet har allerede passer 1 milliard kroner og det nye systemet 

med en begrenset funksjonalitet er planlagt tatt i bruk i oktober 2014.  
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Computerworld - 31.07.2012 
 

 
 

VANSKELIGE VALG OM FREMTIDENS EPJ 
KRONIKK: Er tiden inne for mer nasjonale it-løsninger på sykehus, spør 
tidligere direktør ved Rikshospitalet, Jomar Kuvås. 

Elektronisk pasientjournal (EPJ) og pasientadministrativt system (PAS) er hjertet i sykehusenes 
informasjonssystem. De er komplekse og skal samspille med en rekke andre kliniske it-program, som 
lab-programmer og røntgensystemer. 

De senere år har det i utlandet kommet nye prosessorienterte EPJ/PAS-løsninger og HSØ (Helse Sør 
Øst, red) har i sin langtidsplan for IT sagt at man skal være en pådriver for utvikling og 
implementering av slike systemer. Da vil all nødvendig informasjon følge pasienten i hele 
behandlingsforløpet og helsepersonell vil få god og effektiv støtte til utøvelse av diagnostikk og 
pasientbehandling. 

Denne målsetningen vil bli sterkt problematisert ved at OUS den 10. august skal nettopp 
styrebehandle hvilken løsning de skal velge som sin kliniske it-løsning. 

Fusjon og IT-skandale 

Når man vedtok fusjonen og etableringen av OUS (Oslo universitetssykehus, red.), hadde man også 
plikt til å etablere et tilfredsstillende felles EPJ og PAS. 

Siden alle de fusjonerte sykehusene hadde sine egne løsninger, var dette en kjempeutfordring. 

For å få til en tilfredsstillende løsning som oppfylte disse kravene, prøvde man å ta i bruk Klinisk 
arbeidsflate for å få samlet systemene på en form for portalløsning. HSØ inngikk derfor en 
rammeavtale om levering av et slikt system fra Logica og OUS gjorde umiddelbart et avrop på 
kontrakten. 

Meningen var at denne store og kompliserte leveransen skulle innføres i løpet av fem måneder, slik 
at systemet var operativt fra den dagen OUS skulle begynne å ta i mot pasienter som ett sykehus. 
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Det ble en kjempeskandale og kontrakten ble kansellert med tap i 

hundremillionklassen. For å berge situasjonen og oppfylle lovens krav ble det snekret sammen en 
midlertidig løsning som er lite brukervennlige og gir økt risiko for pasientene. 

Nye problemer? 

Behovet for en ny løsning er påtrengende, men det å innføre slike systemer tar lang tid og koster 
mye. 

HSØ har en rammeavtale med Dips for leveranser av EPJ/PAS og alle 

sykehusene i regionen har denne løsningen unntatt Telemark og OUS. 

Avtalen ble undertegnet i 2008 og skulle ha en varighet på 4 år, men den ble forlenget med ett år. 
Absolutt siste frist for avrop er derfor 20. august. De to sykehusene har av den grunn arbeidet intenst 
med spørsmålet om de skal gjøre avrop på kontrakten. OUS har et ekstraordinært styremøte den 10. 
august og dette blir en vanskelig sak. 

Gårsdagens eller fremtidens løsning? 

For styret får valget mellom å anskaffe Dips-løsning som det tar 3-4 år å implementere og som vil 
koste mye samt kreve stor innsats fra de ansatte. Det vil sikkert gi noen forbedringer. Men gevinsten 
blir beskjeden fordi systemet bygger på gårsdagens konsept og ikke på moderne EPJ/PAS-systemer 
som ledende firma tilbyr i dag. 

Dips har også startet med å utvikle en moderne løsning med navnet Arena. 

Opplegget er i sin begynnelse og mye utviklingsarbeid gjenstår, men firmaet sier at dette er et langt 
steg i riktig retning. Av den grunn er det vanskelig å forstå at landets største sykehus må velge et 
dårlig alternativ. Men slik er bestemmelsene for rammeavtaler. 

Valgte fremtiden 

Helse Nord inngikk en fremtidsrettet rammeavtale med Dips i fjor. De brukte mye tid på å utarbeide 
en kravspesifikasjon for nye kliniske systemer og etter en anbudskonkurranse undertegnet de i mars 
2011 kontrakter om leveranser av seks kliniske systemer. Kontrakten består bl.a. av EPJ/PAS, lab-
systemer, røntgen, PACS og revisjonssystemer fra tre ulike leverandører. I alt vil dette innkjøpet 
koste 640 millioner kroner, sier HNN. 

Kontrakten om EPJ/PAS skal baseres på utviklingen av Arena, og HNN mener bl.a. at dette vil gi bedre 
kvalitet i pasientbehandlingen og økt tilgjengelighet til oppdatert klinisk informasjon samt legge til 
rette for effektiv elektronisk utveksling og tilgang av pasientinformasjon mellom helseforetakene. 

Tapte muligheter 

Man kan derfor spørre seg om hvorfor har ikke HSØ valgte en tilsvarende fremgangsmåte når man i 
sin langtidsplan nettopp sier at en slik løsning er målet? 
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HNN brukte et år og tre måneder på selve anskaffelsesprosessen for disse viktige kliniske systemene. 
HSØ hadde både tid og mulighet for å gjennomføre en tilsvarende prosess for å få en moderne 
løsning. 

Et slikt nytt opplegg vil ta år å gjennomføre, men det vil uansett ta 3-4 år å innføre Dips ved et 
eventuelt avrop. I mens må OUS under alle omstendigheter videreutvikle sine eksisterende EPJ/PAS 
(DocuLive og PasDoc), noe man jobber på spreng med å oppgradere. Men dette vil være en 
midlertidig løsning. 

Snikinnføring? 

Siden rammeavtalen utløper den 20. august, må HSØ foreta en ny kravspesifikasjon og anbudsrunde 
om bare ett sykehus har behov for en ny løsning. For man har ikke anledning til å snikinnføre Arena-
løsningen ved sykehusene i HSØ. HSØ har derfor malt seg inn i et hjørne og alle sykehusene i 
regionen må fortsette å bruke et system som stadig vil bli mer utdatert. 

Bør si nei 

Dersom OUS ikke gjør avrop på Dips-kontrakten, er sykehuset nødt til å bruke det midlertidige 
systemet som ikke gir den synergi som fusjonen skulle gi. I et slikt tilfelle blir HSØ nødt til i løpet av 
relativt kort tid å utarbeide en 

kravspesifikasjon og utlyse en anbudsrunde for et moderne EPJ/PAS. Det vil i neste omgang føre til at 
OUS og de øvrige sykehusene i regionen vil få fremtidens løsninger. 

Nasjonal løsning 

Siden Dips er leverandør til hoveddelen av sykehus i Norge, skulle man tro at det var en svært sømløs 
samhandling mellom sykehusene i landet. Men alle vet at det ikke er tilfelle. En viktig grunn er at Dips 
ikke bare er Dips fordi systemer innføres med ulike versjoner og på ulike måter. Og nå kommer 
Arena-løsningen etter hvert. 

I artikkelen ‘Pasientjournalsystemet i Norge er utdatert og lite driftsikkert’ i Aftenposten den 28. juli 
viser man til at i høst legger Stortinget fram en ny melding om eHelse som foreslår en modernisering 
av det nåværende 

pasientjournalsystemet. En anonym kilde i Dips frykter at datakræsj blir et scenario ved en slik 
oppgradering og viser til mange uheldige episoder. 

Tiden er kanskje inne for en større grad av nasjonale løsninger? 
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Computerworld nettavis 03.08.2012 
 

 
 
 

 
 

SYKEHUSENES BEHOV ER VIKTIGST  

KRONIKK: Mange utenlandske leverandører må føle seg veldig lurt i EPJ-prosessen i Oslo, 
mener Jomar Kuvås. 

KONKURANSE: Norsk helsevesen trenger konkurranse mellom leverandører og hoveddelen av 
forbedringer i kliniske systemløsninger kommer fra utlandet, mener artikkelforfatter Jomar Kuvås.  

10. august avgjør Oslo Universitetssykehus (OUS) om de skal gjøre avrop på rammeavtalen med Dips 
for et nytt EPJ-system. Er tiden inne for mer nasjonale it-løsninger på sykehus, lurte tidligere direktør 
ved Rikshospitalet, Jomar Kuvås, på. Han fikk svar av administrerende direktør i Dips, Tor Arne Viksjø. 
Her er Kuvås' svar på svaret: 

I september 2011 avholdt Helse Sør Øst (HSØ) og Sykehuspartner en egen konferanse med store 
internasjonale leverandører av elektroniske pasientjournaler og pasientadministrative systemer 
(EPJ/PAS). Deltakerne skulle få anledning til å høre om HSØ sine visjoner og krav som stilles. 
Deltakerne skulle også få muligheter for egne konsultasjonstimer. Til gjengjeld måtte leverandørene 
orientere om sine systemer, tjenester og fremtidsplaner 

Interessen var så stor at man måtte bytte lokaler og HSØ skrøt av sitt initiativ til mediene. 

Så ble det stille 

Siden ble det stille og jeg lurer på hva HSØ sa senere til alle de som kom til Oslo med store 
forventninger. For HSØ hadde allerede i august 2011 foretatt en forlengelse av rammeavtalen med 
Dips. 
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Om et par uker går siste frist ut for å gjøre avrop på kontrakten og HSØ presser hardt på for at styret i 
OUS skal benytte denne avtalen. Dermed blir hele regionen inkludert i Dips-avtalen, og investeringer 
i milliardklassen gjør at det blir vanskelig å foreta et bytte på svært mange år 

Jeg tror at mange utenlandske leverandører må føle seg veldig lurt i denne prosessen. 

Juridiske problemer 

Rammeavtalen med Dips ble inngått i 2008 og da var løsningene for EPJ/PAS i stor grad 
dokumentrettet. Etter den tid har det i utlandet kommet helt nye løsninger som ser på pasientflyten 
og som støtter legenes pasientbehandling på en helt ny måte. Det krever at systemene i stor grad må 
omstruktureres helt, men gevinsten blir vesentlig større. 

Også Dips har satset på en totalendring av sine systemer, og har nå introdusert den første 
delmodulen av Arena. Men det ferdige produktet vil ta noen år og medføre mye utviklingsarbeid. 

En systemleverandør vil alltid foreta oppdateringer av sine løsninger. Men når Dips lager et helt nytt 
produkt hvor sykehusene vil bli prøvekluter, kan man da bare gjøre avrop på en kontrakt som 
inneholder et helt annet produkt? 

Erstatningskrav 

Det er derfor helt nødvendig at HSØ avklarer dette spørsmålet med ekstern juridisk ekspertise. For 
det kan tenkes at et av de firma som deltok på konferansen i fjor vil klage og da må man være hundre 
prosent sikker i sin sak. 

Tar man feil, kan erstatningskravet bli veldig stort. 

I utgangspunktet kjøper sykehusene ferdige løsninger som skal tilpasses, men Arena er det et stort 
utviklingsprosjekt. Hvordan prismodellen kan komme til anvendelse uten store tilpassinger må være 
en stor utfordring. Hvem skal bære risikoen for utviklingen og i hvilken grad skal Dips betale 
erstatning om leveransen blir forsinket eller ikke tilfredsstiller kravene. Det er mye som er uklart i 
denne saken, og det vil være naturlig at HSØ orienterer om hele prosessen. 

Strategitap 

Hadde HSØ gjennomført det de planla i forbindelse med konferansen i fjor, ville man hatt et vesentlig 
bedre utgangspunkt for å få en løsning som sykehusene virkelig ønsker. Da kunne man hatt en 
basisversjon ferdig i løpet av to år etter kontraktsinngåelse, som HSØ hadde som målsetning. Da er 
det kjøper som setter rammene og man ville kunne stille strenge krav til gevinstrealisering og bedre 
risikodeling, krav til leveransetider og service. 

Dips vil i en slik konkurransesituasjon ha gode muligheter for å vinne, siden de har kommet godt i 
gang, de kjenner norsk helsevesen og er i stand til å levere gode tjenester. Nå kan det se ut som de 
får denne store kontrakten uten konkurranse og sykehusene må betale prisen. 

Monopol 

OUS er en god del større enn Helse Vest og vesentlig større enn Helse Nord. Hvis Dips får kontrakten 
med OUS og Telemark, vil firmaet ha nesten monopol i Norge. 
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Den situasjonen kan bli problematisk. Eksempelvis har en del sagt at Dips har hatt en tendens til å 
utvikle løsninger som gjør det vanskelig for andre leverandører å få innpass. Norsk helsevesen 
trenger konkurranse mellom leverandører og hoveddelen av forbedringer i kliniske systemløsninger 
kommer fra utlandet. Det må derfor være krav om åpne løsninger i størst mulig grad. 
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Computerworld – 26.09.2012 
 

  
 

ØKONOMISK SMELL MED DIPS 
Jomar Kuvås, tidligere direktør ved Rikshospitalet, har i flere kronikker gått hardt ut bruk av 
elektroniske pasientjournaler i norsk helsesektor: 
Vanskelige valg om fremtidens EPJ  
Sykehusenes behov er viktigst 
Tor Arne Viksjø, administrerende direktør i Dips, har svart han i en kronikk: 
- Et framtidsrettet system for kundene 
Likevel mener Kuvås at debatten ikke er over. Anskaffelsen av Dips elektroniske pasientjournal på 
Oslo Universitetssykehuset er ikke et godt valg, mener Kuvås, og kan koste mye penger uten å gi mye 
gevinst. 

Her er hele kronikken til Jomar Kuvås: 

Det var ikke en enkel sak styret hadde på det ekstraordinære styremøtet den 10. august, og spesielt 
kom HSØ sin rolle i fokus. 

I styremøtet spurte styremedlem Robertsen (H) om følgende «Er det slik at HSØ pålegger oss å kjøpe 
Dips? Får vi ikke investeringsstøtte hvis ikke? Og hvis ikke – hvorfor sitter vi her da?» (DN 13.08.2012) 

De ansatte sier bl.a. i en protokolltilførsel at de vil påpeke at det oppleves uheldig at HSØ i så stor 
grad legger føringer for valg av it-systemer i OUS, samtidig som de fraskriver seg ansvaret for 
beslutningen. 

Men de ansatte skriver også at behovet for et felles system for hele foretaket er så prekært for 
ansatte og pasienter, at de de likevel vil støtte et avrop på regional rammeavtale med Dips som 
leverandør og derved gå videre med et forprosjekt. 

Økonomisk uføre 

I kronikken i Dagens Medisin om «OUS: På helsen løs for pasienter og ansatte» skriver jeg at i det 
foreløpige langtidsbudsjettet for 2013-2016 viser oppstillingen at i 2013 må sykehuset varig spare 
400 millioner kroner i lønnsinntekter og et tilsvarende beløp i 2014. I tillegg skal det spares 350 
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millioner kroner for å få penger til investeringer. Ekstra stort blir problemet når sykehuset har 
vanskeligheter med å finne tilstrekkelig med innsparingstiltak for å møte årets budsjettkrav. 

Vedtaket om Dips fører til at sykehusets årlige utgifter vil øke med over 100 mill kroner som også må 
spares inn. Og sannsynligheten er stor for at de uforutsette utgiftene vil øke ytterligere fordi 
innføringen av EPJ er spesielt krevende. Dessuten må dagens system videreutvikles for å ivareta god 
pasientsikkerhet og dette systemet må driftes parallelt med Dips i minimum 6 måneder. Det vil koste 
millioner. 

Nesten 1 milliard kroner 

Prosjektkostnadene er oppgitt til 573 mill kroner, men i tillegg kommer allerede påløpte utgifter samt 
utgiftene til Klinisk arbeidsflate med 160 mill kroner. 

Dessuten sier OUS at dagens EPJ-system har funksjonalitet som også må utvikles i Dips, og dermed vil 
investeringsbehovet øke. 

Dips vil føre til økt behov for oppdatering av andre kliniske systemer og etter hvert begynner man å 
nærme seg en investering på 1 milliard kroner. 

Ingen gevinst 

Administrerende direktør sier at det vil være svært krevende å bære kostnadene og å gjennomføre et 
så stort prosjekt for sykehuset er allerede i en krevende omstillingsfase både organisatorisk og 
økonomisk. Et innføringsprosjekt av denne størrelsesorden vil over flere år representere en betydelig 
økt belastning på driftsutgifter og lederkapasitet i foretaket. På kort og mellomlang sikt er det ikke 
mulig å se at denne investeringen vil kunne gi en tilsvarende gevinst i driften, sier han. 

Det er ille at en investering på nesten 1 milliard kroner ikke skal gi betydelig gevinst. Det ville derfor 
vært rimelig om OUS hadde utredet et null-alternativ som er vanlig i store investeringssaker; dvs å 
beholde eksisterende løsning. Det å beholde og videreutvikle det eksisterende har ulemper, men 
ulempene er kanskje større for HSØ og Sykehuspartner, for de ønsker ikke å ha ulike systemer i 
porteføljen. 

Spørsmål om prosessen 

I mine to innlegg i Computerworld om «Viktig valg av fremtidens EPJ» og «Sykehusenes behov er 
viktigst » tok jeg opp en rekke problemstillinger. Noen av disse ble også reist i styredebatten. Blant 
annet ble det spurt om det er gjennomført juridiske vurderinger om regelverket for anbud er fulgt. 
HSØ og OUS bør opplyse om innholdet i vurderingen, eventuelt forteller hvorfor det ikke er foretatt 
en slik vurdering. 

Men kontrakten er nå undertegnet og man står foran en omfattende prosess og etter hvert vil fokus 
rettes mot implementering og drift av systemet. 

Sykehuspartner et problem 

Sykehuspartner (SP) er den som har driftsansvaret for applikasjoner som Dips og av nettet, og er en 
av de største i landet. Problemet har vært at kvaliteten på tjenestene og servicen har vært dårlig og 
mange sykehus har hatt dette som agenda på sine styremøter. Alvorligere er de mange nedetidene 
som har ført til avlysning av operasjoner og behandling. 
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Hensikten med SP er at man skal ha stordriftsfordeler, men resultatet har vært dårlig. For eksempel 
skriver Ahus i sin IKT-områdeplan i juni 2012 at «Virksomhetsoverdragelsen til Sykehuspartner 
1.9.2010 har gitt Ahus utfordringer og ført til begrenset gevinstrealisering i de investeringene som er 
gjort. Kostnadene for å dekke tjenesteleveransene har i perioden 2009 til budsjettet 2012 økt med 
over 50 %, dvs ca 53 millioner kroner, avskrivinger ikke medtatt. Antall pc og brukere har økt med 
mindre enn 30 %. Den økonomiske utviklingen øker mer enn foretaket klarer å effektivisere, eller i 
bedre pasientbehandling». 

Det ser også ut som OUS har hatt vansker med å få forpliktende avtaler med SP om DIPS, og dermed 
er det en betydelig risiko for økt kostnadsnivå. 

Man bør derfor spørre seg om OUS egentlig har råd til å innføre DIPS, når man ikke har fått klare 
avtaler med HSØ om økonomi og finansiering? 
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Dagens medisin - 19.10.2012 
 

 
 

FREMDRIFT FOR KLINISKE IT-PROSJEKTER 

Sykehusene fortjener en best mulig PAS/EPJ-løsning, men lovverket må endres slik at all 
nødvendig informasjon kan følge pasientene gjennom hele behandlingsforløpet. 

I JANUAR 2010 skrev jeg artikkelen «Ny epoke for OUS» i Dagens Medisin angående innføringen av 
Klinisk arbeidsflate ved Oslo universitetssykehus (OUS) og avropet på Helse Sør-Østs rammeavtale. 
Blant annet står det: «Jeg vet hvor krevende et slikt prosjekt er, og alt skal være ferdig i løpet av fem 
måneder. Jeg er redd for at tidsplanen for Dag 2 ikke holder, og hva er konsekvensen av det? Blir 
pasientene skadelidende?» 

I det første kronikkutkastet var jeg skarpere: «Jeg vedder på at Klinisk arbeidsflate ikke blir ferdig til 
angitt tid». Så sikker var jeg – at jeg ville vedde 10.000 kroner dersom leverandøren Logica ville 
vedde 100.000 kroner imot. Jeg skrev videre at vi kunne møtes den 1. juli 2010 slik at taperen kunne 
donere pengene fra veddemålet til Kreftforeningen. Men jeg strøk dette fordi det kanskje ville være 
for utfordrende, men jeg var sikker på å vinne et slikt veddemål. Jeg fikk rett. 

VEDDEMÅL? Nå har OUS foretatt et avrop på Helse Sør-Østs rammeavtale med DIPS om elektronisk 
journal (EPJ) og pasientadministrativt system (PAS). Samtidig er firmaet DIPS ASA i ferd med å bygge 
om systemet fullstendig etter helt nye prinsipper. Dette er en omfattende oppgave med store 
kostnader og firmaet kaller dette systemet Arena. 

Dette skal foregå simultant med å innføre DIPS/Arena på OUS – og blir nok firmaets mest krevende 
prosjekt til nå. 

Jeg har spurt en god bekjent, som har inngående kjennskap til DIPS, om hans erfaringer. Han sier: 
«Jeg vil gi ros til DIPS for at de sjelden eller aldri har oversolgt noe. Det er forklaringen på deres lange 
liste over vellykkede prosjekter». Ikke alle firmaer får en slik attest. 

Risikoen er etter min mening fortsatt betydelig, men likevel forskjellig fra prosjektet med Klinisk 
arbeidsflate. Jeg vil likevel satse 10.000 kroner på at DIPS ikke greier å levere i henhold til kontrakten. 

FORUTSETNINGER. I styresak 56/2012 om «Anskaffelse av DIPS som PAS/EPJ» skriver OUS at 
prosjektet forventes totalt å koste 573 millioner kroner (2012-kroner), og produksjonsdatoen er 
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medio oktober 2014. I kronikker i Computerworld har jeg stilt en rekke spørsmål om selve 
anskaffelsen, men nå er det gjort avrop på rammeavtalen. Fortsatt gjenstår en del uklare spørsmål, 
som betaling for utviklingskostnader og suppleringskjøp av ny funksjonalitet. 

I tillegg skriver DIPS-direktør Tor Arne Viksjø i en kronikk i Computerworld at dagens DIPS EPJ/PAS 
over 60 prosent av kodebasen er basert på moderne, tjenesteorientert arkitektur, og at DIPS Arena 
vil bli det nye navnet fra og med 2013. Men det er ikke bare å gi barnet et nytt navn. Det viktige er at 
systemet bygges på de tre hovedprinsippene de selv sier at de benytter: strukturert EPJ, utrednings- 
og behandlingsforløp samt kommunikasjon.  

For å være litt romslig i veddemålet, kan vi si at prosjektet skal oppfylle følgende målsettinger: 

 •Kostnadsrammen på 600 millioner kroner holdes. 

 •I full drift fra 1. januar 2015. 

 •90 prosent av det nye Arena-systemet er basert på de tre hovedprinsippene. 

PASIENTEN VINNER. La oss møtes hos Kreftforeningens Vardesenter på Radiumhospitalet onsdag 15. 
januar 2015 til lunsj for å avgjøre hvem som har vunnet veddemålet. Dersom DIPS taper, får 
Kreftforeningen en gave på 100.000 kroner, og da vil noen pasienter ha nytte av at prosjektet ikke 
har kommet vel i havn. 

Taper jeg, vil pasientene ha glede av et velfungerende klinisk IT-system som er levert til riktig pris og 
tid. Og foreningen kan glede seg over en gave på 10.000 kroner. Som tidligere kreftpasient med 
lymfom gir jeg med glede et slikt bidrag. Jeg håper jeg taper. 

NY ANBUDSRUNDE? Men det er vel en fare for at DIPS ikke aksepterer betingelsene i veddemålet 
fordi firmaet ikke har kontroll på disposisjonene og valgene til HSØ og OUS. Den andre faren er at 
OUS bestemmer seg for ikke å fortsette med hovedprosjektet – ettersom sykehuset starter med et 
forprosjekt. Først i møte primo 2013 tar styret den endelige avgjørelsen. 

Den tredje faren er at tiden er inne for å anskaffe et nasjonalt system, noe som vil kreve en ny 
anbudsrunde. Da er det viktig at kravene til hovedsystemet er fleksibilitet og åpenhet, slik at kliniske 
fagsystemer fra andre leverandører med letthet kan kobles til hovedsystemet. Dessuten er det viktig 
at hovedsystemet bygger på de mest moderne prinsippene for EPJ/PAS – og at helsepersonell kan 
benytte bærbare enheter i sitt arbeid. 

Sykehusene fortjener en best mulig PAS/EPJ-løsning, men samtidig må lovverket endres slik at all 
nødvendig informasjon kan følge pasientene gjennom hele behandlingsforløpet. 
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13. Service, støttetjenester og sparing  

Sykehus er som et lite samfunn med døgndrift året rundt. Samtidig er det en kompetansevirksomhet 
som krever mange profesjoner for å utføre sykehusets kjernevirksomhet; pasientbehandling og 
forskning samt undervisning for noen sykehus. Det er derfor mange hjul som skal samvirke for å få et 
godt resultat og et av de viktige elementene er de ikke-medisinske tjenestene. De utgjør rundt 20 % 
av sykehusenes budsjetter og sysselsetter mange ulike fagfolk, mange med svært høy kompetanse. 

Private virksomheter outsourcer en rekke av disse tjenestene, og de er vanligvis standardiserte 
tjenester og transaksjonstunge, men de strategiske viktige tjenestene beholdes i bedriften. En 
tilsvarende prosess er også startet i helsevesenet, bare at noen tilfeller går man høyt opp i 
tjenestenivået, noe som skaper problemer.  

Et av de viktigste kravene ved outsourcing er at bestiller av eksterne tjenester må ha høy 
egenkompetanse og være nær de som skal benytte tjenestene. De regionale helseforetakene har 
sjeldent en slik innsikt og er lang fra sykehusenes daglige virksomhet. Derfor har disse omleggingene 
ofte medført problemer for brukerne. 

Noen tjenester egner seg for nasjonal samordning, andre kan være regionalt basert, men en stor del 
bør være ved sykehusene. Det er derfor uheldig at Sykehuspartner (SP) som eies av HSØ, er blitt en 
gigant på mange tjenesteområder med oppbygging av byråkratiske systemer. Det er vanskelig for en 
vanlig bruker på sykehuset å klage over manglende leveranser, når det er mange organisasjonsnivåer 
mellom brukeren og de ansvarlige i SP. I årevis har sykehusenes ledelse og styrer klaget over 
kvaliteten uten særlig hell. 

Det er derfor en stor forskjell å delta på sykehusets ledermøter som direktør for Interne tjenester og 
få direkte tilbakemelding på ting som ikke er bra. Da øker muligheten for å få riktig servicekvalitet 
samtidig som man kan redusere utgiftene. Ser man på hele perioden fra Helsereformens start i 2002 
til 2010, sparte Rikshospitalet rundt 450 mill. kroner på en omorganisering og drifting av de ikke-
medisinske tjenestene. 

Den nye regjeringen har satset på nasjonale enheter og har opprettet eget foretak for bygging og 
drift i Trondheim, som blant annet skal være byggherre for nye sykehusbygg. Dessuten har man 
opprettet et foretak for IKT i Bergen for å styrke samordningen innen dette feltet. 
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Dagsavisen  – 21.02.2007 
 

 
 

SYKEHUSENES SPARING OG SLØSERI  

Som direktør for Interne tjenester på Rikshospitalet-Radiumhospitalet har jeg vært med på å slanke 
bort nærmere 250 sykehusmillioner de siste fem årene. Men samtidig er jeg en av helsevesenets 
sløsere. Jeg fikk nemlig kreft og min sjanse for å overleve økte med 15 prosent fordi jeg fikk en ny 
medisin. Det skaper store problemer for sykehusets økonomi. 

Paradoksene er mange i norsk helsevesen. Det medieskapte inntrykket er at norske sykehus nekter å 
forholde seg til myndighetenes krav om budsjettstyring og omstillinger. Problemet er at vi 
effektiviserer det vi makter med den ene hånden og skal håndtere nye medisinske utfordringer med 
den andre. 

En hovedidé med sykehusreformen fra 2002 var at den ikke-medisinske virksomheten skulle 
effektiviseres og næringslivets regnskapsprinsipper innføres. 

Rikshospitalet var det sykehuset som gikk lengst i å skille ut ikke-medisinske tjenester. Allerede i 2002 
ble disse samlet i en egen enhet. På mange måter er dette som å drive en rekke bedrifter som skal 
levere alle nødvendige tjenester til et helt lite samfunn. Dette tar over 20 prosent av sykehusets 
budsjett og innen 2004 hadde vi forbedret vi resultatet med 115 mill kroner uten at tjenestenivået 
ble nevneverdig svekket. 

Jeg har reflektert over hvorfor denne delen av sykehusdriften ble så mye bedre i forhold til tidligere 
og hvorfor vi ikke fikk det til før. Som tidligere assisterende sykehusdirektør i mange år ved 
Rikshospitalet hadde jeg oppfølgingsansvar for de fleste av disse tjenestene. Men i tillegg hadde jeg 
ansvar for en rekke andre funksjoner. I ettertid kan jeg se at jeg altfor ofte ble involvert i for mange 
saker siden over 70 enheter rapporterte til administrerende direktør. Nå er antallet redusert til 11 
klinikker. 

Ved omorganiseringen i 2002 ble jeg direktør for de interne tjenestene. Jeg fikk et linjeansvar og 
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måtte fokusere på klare budsjettmål og resultatkrav. Virksomheten ble rett og slett mer profesjonell 
og vi utviklet nye interne styringsmekanismer og oppfølgingsrutiner. 

I 2005 vedtok Rikshospitalet og Radiumhospitalet å slå seg sammen. En av landets største fusjoner 
med 6.200 ansatte og et samlet budsjett på 53 milliarder kroner var en krevende prosess når en vet 
at flertallet av alle fusjoner mislykkes. Forventningene til fusjonen var likevel skyhøye. Allerede første 
året hadde vår eier Helse Sør et krav om at sykehuset måtte kutte 390 millioner kroner. 

Ett av tiltakene var å samordne og videreutvikle de ikke-medisinske tjenestene etter det opplegget 
jeg allerede hadde innført på Rikshospitalet. For å få oversikt og oppnå gevinster var det nødvendig å 
samlokalisere flest mulig av de enkelte avdelingene i de to miljøene. Så måtte vi få på plass felles 
administrative IT-løsninger. Et tredje punkt var å endre organisering og arbeidsprosesser og unngå 
dobbeltarbeid. For det fjerde måtte vi gå gjennom tjenestetilbudet og tydeliggjøre leveransekravene. 
Samtidig skulle jeg spare rundt 135 mill og redusere med 150 årsverk innen 2007. I 2007 er kravet 45 
mill kroner. 

Men for å spare må vi satse og innen utgangen av 2007 er vi nær målet om å være et digitalt 
sykehus. På samme måte som informasjonstunge næringer for øvrig gjennomgår sykehuset en 
informasjonsteknologisk revolusjon. Dette krever nye og omfattende endringer i organisering av 
pasientflyt og arbeidsprosesser. 

I de siste årene har vi fått flere nye virksomme kreftmedisiner. Problemet for sykehuset vårt og for 
andre sykehus som tar i bruk disse medisinene er at de er rådyre og at vi altså ikke får refundert alle 
utgiftene til behandlingen slik vi får med mer etablerte behandlingsformer. 

Over 24.000 mennesker får kreft hvert år. I fjor var jeg en av de uheldige. En av disse nye medisinene 
Rituximab øker effekten av celleterapi for en del kreftformer. For lymfekreft som jeg har øker 
overlevelsesgraden med 15 prosent. Jeg er blant de heldige som har fått denne medisinen. Den var 
helt avgjørende for behandlingsresultatet og jeg er dypt takknemlig for behandlingen og 
kompetansen til mitt sykehus. 

Men det er rart å sitte på ledermøter og høre klinikksjefen fortelle at en av hovedgrunnene til at 
Kreftklinikken sliter med et så stort underskudd er bruken av dette og andre nye og virksomme 
medikamenter. For å avhjelpe Kreftklinikken har en felles ledelse bestemt at alle klinikkene i 2007 må 
bidra med en andel av sitt budsjett til dette formålet. Dermed blir det mindre til andre 
pasientgrupper. 

På et tidspunkt makter vi imidlertid ikke ytterligere innsparinger. Det er dette en del sykehus nå 
prøver å signalisere. Men når regjeringen nå endelig har bestemt seg for å slå sammen Helse Øst og 
Helse Sør får vi igjen mulighet til å foreta ytterligere effektivisering. 
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Dagens medisin – 19.01.2010 

 
 

SYKEHUSPARTNER FOR HELE LANDET?  
- Tiden er inne for å utrede hvilke tjenester som bør være en del av sykehusenes og 
helseregionenes ansvar og hva som bør være nasjonale fellestjenester - og hvordan de bør 
organiseres, skriver Jomar Kuvås. 

DET ER IKKE mange som kjenner «bedriften» Sykehuspartner (SP), som ble etablert i 2003 og som nå 
har nesten 1000 ansatte. I nasjonal sammenheng er dette en stor bedrift. SP har som hovedoppgave 
å gi støttetjenester til sykehusene i Helse Sør-Øst (HSØ) innen lønn, innkjøp og logistikk samt deler av 
IKT. 
 
Ikke godt nok 
Når en har etablert en så stor virksomhet, er det nødvendig å spørre seg om etableringen har vært 
vellykket?  
 
Selvsagt er det vanskelig å oppnå et godt resultat med en gang, men nå har en del av tjenestene vært 
i funksjon noen år. Det er dokumentert at innføringen av noen av disse tjenestene har gitt 
sykehusene økte utgifter, betydelig opplæringskostnader og bruk av mye ledelsestid. Omdømmet til 
SP er derfor varierende. 
 
Selv om resultatene til nå har vært dårligere enn sykehusene har ønsket, er det fornuftig å etablere 
en del fellesfunksjoner for sykehus. Dette gjelder spesielt de transaksjonstunge funksjonene, men 
det kan også være en del andre tjenester som er standardiserte. Dette er tjenester som alle landets 
sykehus trenger og hvor man kan ha stordriftsfordeler. 
 
Uheldig trippelrolle  
HSØ har en trippelrolle i forhold til SP, og det er uheldig. Det skyldes at SP er en del av HSØ, selv om 
dette juridisk er på kanten av de opprinnelige intensjonene i helseforetaksloven. Styret i HSØ vedtar 
retningslinjene for SP og ledelsen i HSØ er ansvarlig for driften, selv om SP er organisert som en 
enhet med egen ledelse og driftsstyre. Dessuten sitter en av konserndirektørene fra HSØ som 
styreleder i alle helseforetakene. HSØ har dermed muligheter til å få vedtatt sine prioriteringer, selv 
om sykehusene skulle ønske en annen løsning. I tillegg tildeler HSØ investeringsmidler til SP før andre 
får sine bevilgninger. 
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Sykehusene må publisere alle sine styresaker på nettet, slik at alle kan se hele innholdet av sakene 
med noen få unntak. Siden SP ikke er en egen selvstendig juridisk enhet, slipper de å gjøre dette og 
de praktiserer heller ikke meroffentlighet. Det gjør at både ansatte på sykehusene og offentligheten 
har begrenset innsikt i virksomheten.  
 
Ny modell nødvendig 
Det er grunn til å se på en alternativ organisering av disse tjenestene. Flere av de ikke-medisinske 
tjenestene er standardisert og derfor egnet som fellestjenester. Det er også slike tjenester som det 
private næringsliv ofte setter ut til spesielle servicebedrifter. 
 
Disse tjenestene bør etableres som landsomfattende virksomheter. Hvis tjenestene blir organisert på 
denne måten, blir hver av dem så store at det vil være hensiktsmessig å etablere egne juridiske 
enheter for hvert hovedområde. Dette er også fornuftig fordi det er relativt små 
samordningsgevinster i å organisere dem i et stort «Sykehuspartner for Norge». På den annen side er 
det en rekke negative sider hvis en slik enhet blir for stor. 
 
Gode modeller 
Aksjeselskap eller statsforetak er gode organisasjonsmodeller som allerede er i bruk i helsevesenet. 
Eksempel på en slik tjeneste er Norsk Helsenett AS, som ble stiftet høsten 2004, med oppgave å drive 
nasjonalt nettverk for elektronisk samhandling i helse- og omsorgssektoren. For kort tid siden ble 
virksomheten omgjort fra et aksjeselskap til et statsforetak (SF). Et statsforetak minner mye om et 
aksjeselskap. 
 
Et annet eksempel er Helseforetakenes Innkjøpsservice AS (HINAS), som er helseforetakenes eget 
innkjøpsselskap. 
 
Aksjeselskap eller statsforetak er en hensiktsmessig måte å organisere slike enheter på fordi det gir 
stor fleksibilitet og det finnes klare juridiske rammer. Hvert av disse selskapene får én konkret 
kjernevirksomhet og det er lett å kontrollere virksomheten. 
 
Bedre kontroll må til... 
Dagens SP består av mange ulike tjenester, og det er vanskelig å kontrollere hvor god driften er, om 
det foregår kryssubsidiering, og hva de enkelte tjenestene koster. For å få det transparent, bør en 
opprette flere aksjeselskaper eller statsforetak. 
 
Opprettes slike virksomheter etter disse prinsippene, kan de regionale helseforetakene og 
sykehusene sammen fastsette hvilken kvalitet man skal ha på tjenestene og hva konsekvensen blir 
hvis avtalen ikke oppfylles. Samtidig er det lettere å sammenligne med kostnadsnivået i det private 
markedet.  
 
Det er ingen grunn til at sykehusene skal ha høyere utgifter enn andre. 
 
... og en utredning 
Tiden er inne for å utrede hvilke tjenester som bør være en del av sykehusenes og helseregionenes 
ansvar og hva som bør være nasjonale fellestjenester - og hvordan de bør organiseres. Et slikt utvalg 
bør opprettes av departementet. 
 
I dag driver for eksempel både HINAS, HSØ, SP og alle sykehusene med innkjøp. Om kort tid innføres 
et nytt økonomisystem som må organiseres og drives på en hensiktsmessig måte, noe som vil påvirke 
alle sykehusene i stor grad. Det vanskeligste spørsmålet vil være IKT-virksomheten, som i stor grad 
berører den kliniske virksomheten.
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14. Juleeventyr – år for år 
Noen ganger er det like virkningsfullt å fortelle et eventyr som det er å fortelle om forholdene i 
helsevesenet med tørre tall og fakta. 

Her er mitt Juleeventyr for 2011 og 2012 og mange tusen har hatt gleden av å lese  disse 
fortellingene. 
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Dagsavisen Nye Meninger 08.12.2011 

 

JULEEVENTYR I HELSELAND  

En vakker dag da keiser Thorvaldsen kunne se utover hele landet, fikk han den gode ideen 
at det må være bra for alle menneskene å bli samlet i et stort Helseland. Han gikk derfor 
inn i sitt palass og sa til sine nærmeste undersåtter at vi må ha en dronning som må ta seg 
av alle de syke menneskene i landet og gjennomføre en helsereform. 

Helsedronningen 

Han sendte derfor bud på en dame fra Bergen til å bli dronning i Helseland. Hun neide og takket 
tusen takk. 

Da hun kom inn i det nye helseslottet, ble hun bekymret for alle disse pasientene og fant ut at hun 
måtte ha fire helseborger rundt omkring i hele landet for å sørge for at alle skulle få god helse. 

Helsehertuginnen 

Helseborgen som var nærmest slottet ble det største og fineste. Som det seg hør og bør må en slik 
borg ha en hertuginne til å styre det store helseområde rundt hovedstaden. 

Helsehertuginnen begynte med en gang å reise rundt i inn- og utland. Det første hun fant ut var at alt 
må bli mye større og finere. Dessuten ansatte hun mange direktørsjefer i mange lag, slik at hun 
kunne føle seg trygg både innefor og utenfor murene. 

Sykehuset Enorm 

Men hvordan skulle hun få til alt dette, for keiseren var grådig med pengene? Da kom hun på den 
lure ideen om at slo hun sammen de fire sykehusene i hovedstaden sammen til sykehuset Enormt. 
Da ville hun kunne spare mange penger som hun så kunne gi bort til andre byer. Dessuten hadde 
sykehuset Enorm så mange leger og helbredere at de sikkert ville dele med andre byer. 

For å kunne styre sykehuset Enorm måtte de flytte inn et stort hus i syv nivåer og hvert nivå styrte 
etasjen under, helt til man kom til toppen av tårnet hvor sjefdirektøren satt. Aldri har man sett et så 
stort hus med så mange kakelag. 

Den hvite hesten 
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Siden bygningene ved sykehuset var spredd over hele byen, måtte man gå bort fra å ri på den hvite 
hesten som man benyttet i gamle dager på Gaustad asyl. Man begynte å bruke hestedrosje mellom 
alle stedene, men likevel ble dette for tungvint. Helsedronningen befalte derfor at sykehuset Enormt 
måtte finne på en lurere måte. 

Noen omreisende fra et fjernt land tilbød seg istedenfor å lage et fint opplegg hvor brev og bilder 
kunne sendes på et blunk. De fremmede satte opp noe de kalte et elektronisk nett som var usynlig. 
Men nettet og de fremmede forsvant sammen med pengene. Nå må alle i Helse Enorm selv spring 
rundt med alle beskjedene til hverandre. 

Stor bekymring 

Ikke alle ble derfor glade for det nye sykehuset og etter hvert ble befolkningen veldig bekymret og 
leger begynte å rasle med kirurgkniver. Det gikk dessuten dårlig med sykehusets pengebruk og 
mange pasienter måtte vente i lange køer utenfor porten før de fikk slippe inn. 

Noen grupper som kalte seg Partier begynte å kaste stein på både keiserpalasset og på helseslottet, 
men murene var for høye. Noen steiner traff likevel og keiseren ble litt bekymret over budskapet på 
steinene. Enda mer bekymret ble keiseren og helsedronningen da folk begynte å protestere i gatene 
og de ansatte ble sinte. 

Lover på liksom 

Keiseren lovet derfor at han skulle se på om alt var bra og sørge for at alle får den behandling de 
gjerne vil ha. Han sa han vil se på hele helsereformen, men han visket i øret til helsedronningen at 
hun trengte ikke være bekymret for det kommer ikke til å bli store forandringer. Da smilte 
helsedronningen fornøyd. 

Julegave til folket 

Men vi bør kanskje likevel gi folket noe, siden det snart er jul, sa keiseren. Hva om vi gir dem en eske 
med helsegarantier? Ja, det er en god ide sa Helsedronningen begeistret. 

Helsedronningen sendte derfor ut esker til alle med fint julepapir og ønske om god jul og godt nytt 
år. På julaften pakket hele landet opp den fine pakken fra keiser Thorvaldsen og Helsedronningen, 
men de fleste ble skuffet, for nesten alle eskene var tomme. Hva er dette for lurendreieri? Og mange 
ble sinte. 

Helsedronningens hoffnarr måtte derfor komme ut fra slottet og ut i den kalde vinternatten og 
forklarte alle de som sto utenfor slottet at dette ikke var en julegave med ordentlige garantier, men 
bare et ønske om god jul. Men til neste år får dere kanskje noen riktig fine gaver. 

Den nye gjetteleken 

Og så gikk hoffnarren inn i slottet igjen for å varme seg og spise julemat sammen med alle 
helsebyråkratene i den store salen. 

Under middagen kom de på en ny lek med et godt navn og lite innhold. Hoffnarren fant på navnet og 
døpte leken til Samhandlingsreformen. Tror vi skal få det morsomt også på nyttårsaften, sa 
Helsedronningen, for da kan vi starte den nye gjetteleken om hvem som skal motta pasienten. 
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Dagsavisens Nye meninger - 10.12.2012 
 

 
 

JULEEVENTYR I HELSELAND ANNO 2012  

I fjor kom det første juleeventyret i Helseland. Det fortelles at keiser Thorvaldsen ble 
veldig lei seg fordi så mange ikke likte julegaven med helsegarantier han og 
helsedronningen sendte til alle borgerne i fjor. De var så utakknemlige at de forlangte at 
Helsedronningen skulle abdisere fra tronen og forlate sitt helseslott. Dette til tross for at 
hun smilte hver gang hun ble spurt om vanskelige ting og alltid sa at alt er bra i Helseland. 

Høring i Storhuset 

Men det var ikke helt sant. Noen adelsmenn fra Partiene samlet seg derfor til rådslaging i Storhuset 
og sammen fant de ut at nok er nok. Vi må gjøre noe, sa de og innkalte masse folk til noe de kalte 
høring. Også helsedronningen ble invitert. 

Dette likte helsedronningen dårlig og sa at hun hørte da godt nok, men også hun måtte ta den lange 
turen over tunet til Storhuset. 

Der satt det en ung adelsmann og smilte til henne, men det var før han begynte å spørre om alt 
mulig. Han var riktig ekkel og når hun ikke svarte, ga han seg ikke. Det får da være måte på hva en 
helsedronning skal vite og svare på. Hun hadde jo ikke ansvaret for alt det gale som hadde hendt hos 
helsehertuginnen som bodde i helseborgen Størst og i sykehuset Enormt. 

Men den ekle mannen spurte om igjen og om igjen, og til slutt sa hun «Javel da, siden du maser 
sånn». Da så adelsmannen fornøyd på alle de andre som satt rundt bordet, og de fleste nikket 
fornøyd. 

Pest og plage 

For mye hadde gått galt da de skulle flytte mange tusen fra sykehuset Enormt til sykehuset Akkhus. 
Mange ble alvorlig syke på veien og noen til og med døde. Det ble stor oppstandelse i hele landet og 
mange sørget og skrev sinte brev til keiseren. 

Keiseren og helsedronningen måtte derfor spørre helsehertuginnen om dette var sant. Å, nei sa 
helsehertuginnen, for hun hadde fått beskjed fra en budbringer om at alt var vel. Så folk må ha 
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drømt, sa hun. Dere skulle bare se hvor fint det har blitt på det nye Akkhus. De har store saler og fint 
porselen. 

Men har de nok tjenere spurte keiseren? Å, ja de har mer enn nok, for det kommer mange direkte fra 
sykehuset Enormt, sa helsehertuginnen. Men det kan hende at noen har kommet for sent på jobben, 
og da blir det alltid litt tull, svarte hun overbevisende. 

Uro i Helseland 

Men uroen økte og det var mange som daglig møttes på torget og ropte ut at de ville ha forandring 
og bedre helsestell for alle. Da ble keiseren riktig bekymret og spurte rådgiverne sine om hva han 
burde gjøre. 

Løsningen ble at neste gang keiseren hadde fredagslunsj med sine ministre, sa han at nå må vi flytte 
litt på oss. En, to, tre og så løp alle rundt bordet til keiseren sa stopp. Det morsomme var at 
helsedronningen fikk stolen for Kuler og krutt. Men den store overraskelsen var at den franske 
ridderen Gøhr, som kom fra det store utlandet, fikk helsestolen. 

Ny helseprins 

Alle i landet likte det, for han er slik en klok mann, og så pen som han er, sa damene på hoffet. 
Dermed ble ridder Gøhr ny helseprins og alle jublet. 

Det ble ikke mye hvile og kos i Helseslottet. For med en gang red han ut for å møte alle disse 
helsetjenerne som bodde rundt omkring i landet. Og han så nye og gamle sykehus, og over alt hørte 
ham at det var mye velstand. Men mange ringte med bjellene om forholdene hos Helsehertuginnen 
og ved sykehuset Enormt. For der hadde det gått fryktelig galt. 

Småting og bagateller 

Han red derfor så fort han kunne hjem til Helsehertuginnen for å spørre om alle disse faresignalene. 

Helsehertuginnen satt i den fineste salen med alle lys tent og med god mat på mange fat, da 
helseprinsen kom inn. Han bukket dypt og spurte om han fikk komme inn. 

Helseprinsen fortalte om alt han hadde opplevd på turen. Helt til slutt fortalte han om de 
bekymringene han hadde hørt. 

Åh, nei. Det er bare småting og bagateller sa hun. Men kan du ikke bare skrive dette ned på en liten 
papirlapp, sa helseprinsen, og så skal du få en fin tur til utlandet og oppleve mye spennende. Så 
slipper du unna alle de som plager deg. 

Ro over Genèvesjøen 

Ja, det vil jeg gjerne. Og jeg kan reise med en gang for jeg har trillekofferten min klar. 

Dermed dro hun av sted. Men hun kom bare til hovedstaden, for der falt hjulet på trillekofferten av. 
Nå sitter hun i et hjørne og venter på at hjulet skal komme på plass og at robåten er klar til å frakte 
henne over Genèvesjøen. 

Sorte små pastiller 
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Men det var ikke så bra i hele landet, viste det seg. For folk begynte å klage på at det var så lange 
køer og at det ble jukset med kølappene. 

Hva skal vi gjøre med dette, spurte helseprinsen. Da sa noen av høvdingene på sykehusene at vi kan 
gi dem sorte, små pastiller og så sier vi at de har fått første behandling. Da får de ny kølapp og må 
stille seg bakerst. 

Så lurt sa helseprinsen begeistret, men hva med de som ser riktig syke ut? Da kan vi synge bro, bro 
brille og så kan vi velge ut de som er litt skrale. Da gjør vi det, sa helseprinsen, for da går køene ned. 

Riksreven 

I et mørkt hull satt imidlertid en liten mann med skjegg og et lurt glimt i øyet. Han passet på alle 
bøkene og samlingene til keiser Thorvaldsen. Disse teller han hvert år, og i år hadde den riksreven 
funnet ut at sykehusene jukser. Dette fortalte han til hele landet, og da ble alle folk sinte. 

Helseprinsen skjønte at nå var gode råd dyre. Så han satte seg ned og tenkte grundig på saken. 

Årets julegave 

Hmm, siden det snart er jul, må vi finne på noe riktig smart. 

Nå vet jeg det, sa han, vi gir dem en kjernejournal! Vi får alle som står i helsekø til å sette hele 
hånden sin i en form med leire. Da kan alle se at de er syke og står i kø. Det er genialt, sa alle 
rådgiverne til helseprinsen, men ingen turte å spørre ham hva man skulle bruke disse formene med 
håndflater til. Heller ikke spurte de hvordan man skulle unngå at de ble ødelagt eller kom på avveie. 

Nå har vi fått orden på helsevesenet i landet vårt, sa helseprinsen. Nå går vi inn til keiseren og spiser 
julemiddag. Det har vi virkelig fortjent. 

Og siden dro alle syke til Hovedstaden for å la seg innskrive i kjernejournalen. 

GOD JUL!  
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