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Den norska strukturomvandling-
en av sjukhusvården har inte gett
läkarna det inflytande de hop-
pats på. Och frågan är om sjuk-
husen verkligen blivit effektivare.

❙ ❙ Sjukhusen i Norge hade länge gått
med stora underskott. Ett syfte med för-
statligandet av alla offentliga sjukhus
från den 1 januari 2002 var att förbättra
ekonomin. Den norska läkarföreningen
var positiv inför förändringen. Läkarna
såg möjligheten att få ett ökat professio-
nellt inflytande. 

Sjukhusen drivs nu i ett marknadslik-
nande system och ägs av staten via fem
regionala »helseforetak«, se LT nr
51–52/2001. Patienterna kan fritt välja
sjukhus i landet och sjukhusen kan kon-
kurrera om patienterna. 60 procent av
verksamheten är styckprisfinansierad.

Från regering och myndigheter fram-
ställs förändringen som en succé. Sjuk-
husen behandlar fler patienter än tidiga-
re och detta har kortat väntelistorna, sä-
ger Helsedepartementet. Även i Sverige
hörs positiva röster. Men de norska lä-
karnas förväntningar på ökat inflytande
har inte uppfyllts, enligt Terje Vigen, ge-
neralsekreterare för Den norske Læge-
forening. Ekonomiska spörsmål har ta-
git över sjukhusen och läkarkåren upple-
ver en stark frustration över situationen.

– Vi trodde att reformen skulle stärka
professionen, men
det talas bara eko-
nomi och nedskär-
ningar. Det är väl-
digt lite diskussion
om forskning, re-
krytering och inne-
håll. Den politiska
detaljstyrningen
har försvunnit, men
frustrationen har
inte blivit mindre,
säger Terje Vigen.

Läkarföreningen
är också kritisk till

att de ekonomiska förutsättningarna
ständigt ändras. Stortinget hade tidigare
beslutat att hälsoföretagen skulle ha sin
budget i balans från och med i år. Det
skulle ha lett till neddragningar, främst
inom förlossningsvården och akut-
sjukvården, hot som lett till omfattande
protester. Inför 2004 har Stortinget an-
slagit ytterligare medel till sjukhusen
samt skjutit upp balanskravet till 2005.
Om inte anslagen höjs ytterligare till

dess, ser Terje
Vigen att kraftiga
nedskärningar
väntar, kanske på
6–7 procent.

Att sjukhusen
blivit effektivare
är heller inte sä-
kert, menar Terje
Vigen. Är det
verkligen patien-
terna med högst
prioritering som
fått den snabbaste
behandlingen?
Och en patient
som tidigare kun-
de ha lagts in en
gång kanske nu i
stället kommer
till sjukhuset po-
likliniskt flera
gånger. Siffrorna
behöver analyseras närmare, anser han.

– Vi är inte överbevisade om att sjuk-
husen blivit effektivare, även om vi ock-
så sett att det skett en positiv utveckling
vid enstaka sjukhus.

Underskott större än som redovisats
En som klart hävdar att strukturomvand-
lingen inte effektiviserat sjukhusen är
forskaren Roar Eilertsen vid kunskaps-
centret Da Facto. I september förra året
kom han med rapporten »Når sykehus
blir butikk – Om etableringen av et sy-
kehusmarked i Norge«. Analysen är
gjord på uppdrag av Fagforbundet som
organiserar annan sjukvårdspersonal än
läkare och sjuksköterskor. Eilertsen
hävdar att de siffror som presenterats
som bevis för ökad effektivitet utgör
svagt underlag. Även de två första åren
av statligt ägande har sjukhusen gått
med underskott, dessutom större än som
tydligt redovisats, enligt Eilertsen. 

Att aktiviteten har ökat beror mest på
att anslagen och därmed kapaciteten har
ökat, hävdar han. Den största ökningen
är i polikliniska behandlingar, något
som han förklarar dels med att tekniken
har möjliggjort detta, dels med att före-
tagsmodellen stimulerar polikliniska be-
handlingar eftersom dessa är styckprisfi-
nansierade. 

Att väntelistorna blivit kortare är rik-
tigt, säger han, men det beror dels på
ökade anslag, dels på att man städat i lis-
torna. Tidigare lönade det sig att ha
långa väntelistor, det gav ökade anslag,

medan det idag är en fördel att kunna
visa upp kortare listor.

Väntetiderna har blivit kortare, men
det beror mycket på att man städat i lis-
torna och korrigerat statistiken.

Företagsmodellen kan också bli di-
rekt kostnadsdrivande, menar Eilertsen,
eftersom styckprisfinansieringen gör det
lönsammast att behandla många, vilket
ökar risken för »svängdörrsproblema-
tik«, det vill säga för tidiga utskrivning-
ar eller behandling endast av huvuddia-
gnosen, eftersom det lönar sig med ny
behandling. 

Ökad administration
Och trots att regeringen hävdat att
nyordningen skulle minska byråkratin
och trots att det också blivit färre admi-
nistratörer i den fylkeskommunala ad-
ministrationen, har antalet administratö-
rer på sjukhusen och i de nya hälsoföre-
tagen ökat så mycket att den samlade
sjukhusadministrationen i stället ökat ef-
ter omorganisationen. Företagsmodel-
len har alltså inte heller lett till en effek-
tivare administration, hävdar Eilertsen.

Förutom att Eilertsen kritiserar politi-
kerna för felaktig verklighetsbeskriv-
ning och hävdar att den nya sjukhusmo-
dellen inte löst några ekonomi- eller by-
råkratiproblem, så hävdar han att den
också minskat insynen och det demokra-
tiska inflytandet över sjukhusen.

Elisabet Ohlin

elisabet.ohlin@lakartidningen.se

Norska läkare skeptiska 
till ny sjukhusorganisation

Terje Vigen,
general-
sekreterare för
Den norske
Lægeforening.

Helgelandssykehuset i Mosjøen är ett av många sjukhus i Norge
där nedskärningar i akutkirurgi och förlossningsvård kan väntas.
Den 25 mars förra året protesterade sjukvårdspersonal
tillsammans med flera tusen invånare i Mosjøen mot planerna
som ännu inte satts i verket. På taket: Brit Øvrehus, Mona Jensen,
Astri Wold og Jorunn Hatten Evensen.
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