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Hovedtrekk ved norsk helsetjeneste  
• Sterk sentral styring gjennom lover, forskrifter og retningslinjer 
• Tjenestene leveres fra to forvaltningsnivå: 

• Helseforetak 
• Kommuner 

• HOD har direkte styring med spesialisthelsetjenesten gjennom RHF-ene 
(oppdragsbrev og statsbudsjett)  

• KMD og HOD styrer kommunens helse- og omsorgstjeneste indirekte, bl.a. 
gjennom Helsedirektoratet og Fylkesmannen (lover, forskrifter, retningslinjer 
og statsbudsjett) 

• Kommunene har mange oppgaver, og stort lokalt selvstyre 



Visjoner og realiteter i helsetjenesten 
Visjon: 
• Kommunenes helse- og omsorgstjeneste skal være grunnmuren i det norske 

helsetjenesten 
• Spesialisthelsetjenesten skal understøtte den kommunale helse- og 

omsorgstjenesten 
Realitet: 
• Spesialisthelsetjenesten er den store driveren i utvikling av helsetjenesten 

(forskning, nye behandlingsmetoder, nye pasientforløp) 
• Kommunene prøver å tilpasse seg stadig nye oppgaver i et tungrodd 

styringssystem, og underfinansierte statlige reformer  



Sentrale politiske føringer  
• Samhandlingsreformen 

– Rett behandling, på rett sted, til rett tid 
• Kommunereformen  

– Robuste og kompetente kommuner 
• Helsepolitiske satsningsområder 

– Kompetanseløftet 2020 
– Demensplan 2020 
– Opptrappingsplan for rus og psykisk helse 
– Opptrappingsplan habilitering og rehabilitering (økt mestring) 

 
 
 
 



Samhandlingsreformen  
«alle nye helsereformers mor» 

• Flere og bedre tjenester der pasientene bor (i kommunene) 
• Spesialisthelsetjenesten helsetjenesten skal bli mer spesialisert 
• Rett kompetanse og kapasitet på rett sted – (balanse mellom HF og 

kommuner) 
• De politiske føringene i samhandlingsreformen er i tråd med endringer i 

helsetjenesten globalt – den kan ikke reverseres pga. eldrebølgen og 
framtidens sykdomspanorama (WHO - global burden of disease) 

 
Samhandlingsreformen er fortsatt bare i startfasen!!!!!! 



Pasientens helsetjeneste 
• Tirsdag 7. januar 2014 presenterte helse- og omsorgsminister Bent Høie samlet sine 

styringsbudskap, politiske mål og forventninger til sykehusene. 
 
• «Mitt prosjekt som helse- og omsorgsminister er å skape pasientens helsetjeneste. 

Pasienten skal settes i sentrum, ventetider skal ned og kvaliteten skal heves. Derfor 
gjør vi flere viktige endringer, sier helse- og omsorgsminister Bent Høie.» 
 

• «For meg er dette stort. Endelig kan vi gjennomføre den politikken vi har utviklet i 
opposisjon. Engasjementet gjennom mange år kan omsettes til resultater for 
pasientene. Denne regjeringen skal forandre, ikke forsvare. Vårt budskap vil aldri være 
at alt er godt nok i helse-Norge. Problemer må erkjennes for å løses, sier Høie.» 

 



Trekk ved dagens helsetjeneste i UNN-området 
• Små sårbare fagmiljø (også på sykehusene) 

• Drenasje av personell og kompetanse mot sentrum og Sør-Norge 

• Forsinket omstilling av kommunenes helse- og omsorgstjeneste, spesielt i Tromsø 
kommune 

• Stor mangel på sykepleiere i både kommune- og spesialisthelsetjenesten 

• Rekrutteringssvikt i fastlegeordningen 

– Fastleger er også legevaktsleger, sykehjemsleger og helsestasjonsleger 

• For lite utdanning, fagutvikling og forskning i kommunehelsetjenesten 



Utdanning og forskning – UiTs rolle 
• UiT har fra 1973 til i dag mistet sin ledende posisjon som et av verdens mest 

rurale helse-universiteter (forbigått av universiteter i f.eks. Skottland, Canada, 
Australia) 
– Mindre fokus på det opprinnelige samfunnsoppdraget (leger til Nord-Norge) 
– Mer fokus på kvalitet og volum i en internasjonal forskningskonkurranse  
– For lite utdanning utenfor hovedcampus i Tromsø 
– Tette bånd mellom UiT og ledelsen i spesialisthelsetjenesten 
– Svake bånd mellom UiT og ledelsen i kommunene 

 

•  Men – det er positiv endring på gang (legeutdanning i Finnmark og Nordland) 
 



Samhandlingsreformen –  
starten på den store fastlegekrisen 
• Helseminister Bjarne Håkon Hansen ønsket seg i 2009 større helsekommuner 

og 2.200 nye fastleger: 
– Alt snakk om helsekommuner ble stoppet av kommunalminister Kleppa 
– Rekrutteringsstillinger for fastleger ble stoppet av KS og 

finansdepartementet i 2001 
– Etter valget i 2009 forsvant Bjarne Håkon Hansen overraskende ut av 

regjeringen 
– Senere helseministere har i hovedsak interessert seg for 

spesialisthelsetjenesten 
 

 



Status for fastlegeordningen 
 November 2017 

• Større årlig prosentvis økning av legestillinger i sykehus enn i 
kommunene fra 2013 til 2017 (i strid med samhandlingsreformen) 

• Økende flukt av unge leger fra fastlegeordningen, spesielt kvinnelige 
leger 

• Økende rekrutteringsproblemer, også i sentrale strøk (Tromsø, Harstad) 

• Forgubbing i fastlegeordningen (4-dobling av fastleger over 60 år fra 
2001) 

• Ingen reell videreutvikling av fastlegeordningen etter 2001! 
 

 

 



Forgubbing i fastlegeordningen 



Utviklingstrekk i helsetjenesten 
• Økt globalisering (kunnskaps- og tjenesteutvikling) 
• Økt digitalisering (IKT og velferdsteknologi) 
• Økt medikalisering (overdiagnostikk og legemiddelinnovasjon)  
• Økt privatisering (offentlig fattigdom og privat rikdom) 
• Økt brukermedvirkning og forventninger (alle har tilgang på helsekunnskap) 
• Redusert profesjonsstyring (f.eks. fra leger) 
• Økt politisering (lover, forskrifter og budsjett) 

 
Kompetanse er avgjørende for å ligge i forkant av utviklingen 
 
 



Morgendagens helsetjeneste – et håp 
• Økt satsing på kommunenes helse- og omsorgstjenester 
• Økt utdanning av helsepersonell der pasientene bor (i kommunene) 
• Økt satsing på helse- og omsorgsforskning i kommunene 
• Bedre samarbeid mellom helseforetak, kommuner og universitet (OSO) 
• God balanse mellom kapasitet og kompetanse i kommuner og 

helseforetak (og utvikling av ny ressurssparende teknologi) 
• Sømløse pasientforløp styrt av behov, ikke av økonomiske sektorrammer  
• Prioritering av tjenester med størst folkehelsegevinst  



Morgendagens helsetjeneste – en frykt 
• Økt privatisering, spesielt i sentrale strøk 
• Øke forskjeller i tjenestetilbud mellom periferi og sentrum  
• Økt prioritering av tjenester der den private betalingsviljen er størst 
• Økt offentlig fattigdom, spesielt i distriktene 
• Sammenbrudd av helse- og omsorgshelsetjenesten i noen kommuner 
• Overføring av ansvaret for helse- og omsorgstjenester fra kommunene til 

helseforetakene, fylkeskommunene eller private 
• Dårligere folkehelse (økt sykelighet og dødelighet)  



Hvilke aktører vil prege utviklingen? 
• Staten (departementene og direktoratene) 
• Helseforetakene 
• KS og kommunene? 
• Fagorganisasjonene (Legeforeningen, Sykepleierforbudet. o.f.) 
• Brukerne? 
• Universitetene (forskningsmiljøene nasjonalt og globalt) 
• Legemiddelindustrien og apotekene  
• Teknologiselskapene (Apple, Microsoft, Google, ..…)? 
 

 
 

 



Kaiser Permanente – et senter for innovasjon 
https://healthy.kaiserpermanente.org/ 
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