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Tilleggsbestilling vedr. produktivitet og effektivitet i spesialisthelsetjenesten 

-forslag til organisering og innretning av det videre arbeid 
 
 
Oppdraget 
Helse- og omsorgsdepartementet ba de regionale helseforetakene i brev av 110412 ”at det … i 
egen tilleggsrapport tas inn en vurdering av organiseringen av medisinske støttefunksjoner 
(lab/rtg) i helseforetakene, herunder en redegjørelse for kostnadsnivået til medisinske 
støttefunksjoner, drøfting av potensialet for mer effektiv organisering og konkrete forslag til 
mulige forbedringstiltak”. 
 
En er også bedt om at det under drøftingen av organisering gjøres vurderinger av 
samfunnsmessige konsekvenser for bl.a. pasienter, private aktører og arbeidsplasser. 
 
Det vises i oppdraget til SINTEF rapport A19615 om Spesialisthelsetjenesten i Norden, der det 
oppgis at det ser ut til å være mindre grad av samordning/samarbeid innen kliniske 
støttefunksjoner på tvers av helseforetakene i Norge enn i de andre nordiske landene. 
 
Helse Midt-Norge RHF er bedt om å lede arbeidet. 
 
Opprinnelig frist for arbeidet var satt til 1. juli 1012. I tråd med oppdragsbrevet og i forståelse 
med departementet, vil det før denne dato bli lagt fram en plan for alternative innretninger for 
arbeidet, organisering og tentativ framdrift. 
 
Saken ble behandlet i AD-møtet 23. april 2012. Det er besluttet å organisere arbeidet som et 
prosjekt med deltakelse fra brukere og tillitsvalgte. 
 
 
Innledende arbeid for å konkretisere/avgrense oppdraget 
 

 Gjennomgang av SINTEF rapport A 19615 
 
Rapporten er laget på bestilling fra Beregningsutvalget for spesialisthelsetjenesten. Det 
overordnete målet for rapporten har vært å se på sykehusstruktur, styringsstruktur og lokal 
arbeidsorganisering som mulig forklaring på kostnadsforskjeller mellom landene. Eksplisitt var en 
bedt om å se på  
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 om sykehusstrukturen i Norge fører til et høyere ressursforbruk relativt til Sverige, 
Danmark og Finland 

 hvordan relasjonene mellom eier som bestiller og sykehuset som utfører er regulert 
 hvorfor produktiviteten ved finske somatiske sykehus synes å være høyere 

 
Datagrunnlaget for rapporten består av innsamlede spørreskjema, data fra kvalitative intervju og 
eksisterende registerdata. 
I rapportens avslutning pekes det på at ” nye statistiske analyser indikerer at de norske 
sykehusene er like effektive som andre nordiske sykehus gitt sine rammebetingelser” og ”at 
forskjellene i kostnadsnivå synes å være bestemt av landsspesifikke 
produksjonsmuligheter”(s.101). 
Når det gjelder den overordnede organiseringen av spesialisthelsetjenesten finner en det i 
rapporten ”plausibelt at helsesentrenes rolle i Finland bidrar til noe lavere utgifter til 
spesialisthelsetjenester, både gjennom sitt døgntilbud, men og så gjennom innsats både på 
forebyggende helsetjenester og oppfølging av kroniske pasienter”(s. 101)”. Under 
hovedkonklusjonen antas det å ha betydning at ”Norge ser ut til å ha en relativt sett mer 
desentralisert sykehusstruktur med flere sykehus med akuttfunksjoner og fødetilbud sett i forhold 
til innbyggertallet”. 
Samordning av kliniske støttetjenester er ikke berørt i avsluttende diskusjon eller 
hovedkonklusjon. 
   
Opplysningene om mulig mindre grad av samordning/samarbeid innen kliniske støttetjenester på 
tvers av helseforetakene i Norge enn i de andre nordiske landene, kommer frem i rapportens 
kapittel 5.4.4. Resultatene er basert på en spørreundersøkelse der kontaktpersoner i henholdsvis 
regionene i Danmark, de regionale helseforetakene i Norge, landstingene i Sverige og 
helsedistriktene i Finland, var respondenter.  
 
Ett spørsmål var følgende: Hvis dere har sykehusorganisasjoner bestående av flere sykehus, er 
følgende typer service/støttetjenester samordnet på tvers av sykehusene/institusjonene innenfor 
sykehusorganisasjonen? 
Dette spørsmålet ble ikke besvart av helsedistriktene i Finland, fordi de fleste ikke har 
sykehusgruppeorganisering. For Sverige svarte respondentene at det for kliniske støttetjenester 
var utstrakt samordning mellom sykehusene. I Danmark og Norge ga respondentene uttrykk for 
mindre grad av samordning. 
 
Et annet spørsmål var: Er noen av de følgende typer støttetjenester samordnet på tvers av hele 
regionen/landstinget/sykehusdistriktet? 
Svarene fra de norske respondentene indikerte at det var lite samordning innen ( ) kliniske ( ) 
støttetjenester på tvers av helseforetakene.  
De fleste respondentene fra Finland og Sverige gir uttrykk for at det er utstrakt samarbeid på 
tvers av sykehusene innen landstinget eller helsedistriktet. Dette kan gjenspeile at sykehusene i en 
del län og helsedistrikter ofte er relativt integrerte enheter som kan sammenliknes med måten 
helseforetakene i Norge er organisert på. I rapporten påpekes det imidlertid at ”siden regionene 
i Norge og Danmark er mye større enn landsting og sykehusdistrikter i de to andre 
landene vil svarene gjenspeile helt ulike kontekster”(vår utheving). 
 
I en fotnote er det også vist til Östra Finlands laboratoriecentral som et eksempel på samordning. 
Lenken i fotnoten fører til et finskspråklig nettsted, og er vanskelig tilgjengelig for utfyllende 
informasjon. 
 
 
 



Side 3 
 

 Utdypende intervju med rapportansvarlig i SINTEF. 
 
Som en første tilnærming til oppdraget hadde Henrik A. Sandbu den 29. mai intervju med 
forskningssleder Birgitte Kalseth ved SINTEF Institutt teknologi og samfunn, avdeling helse, 
som hadde utført intervjuundersøkelsen i rapporten som danner bakgrunnen for oppdraget fra 
Helse og Omsorgsdepartementet. 
 
Målet for intervjuet var å undersøke hvilke konklusjoner som kunne trekkes fra undersøkelsen, 
og hvilken metodikk en kunne gå videre med for å utrede organisatoriske forskjeller som kunne 
forklare eventuelle variasjoner i effektivitet og samordning. 
 
Dette var en spørreskjemabasert undersøkelse som ble besvart av representanter for regionene i 
Norge og Danmark, landsting i Sverige og sykehusdistrikter i Finland. En hadde ikke ressurser til 
å kartlegge organiseringen av støttefunksjoner i det enkelte land. Spørsmålene ble inkludert for å 
se hvorvidt representantene vurderte angitte aktiviteter som i utstrakt grad samordnet eller ikke. 
Kunne en se et klart mønster i svarene? Det første spørsmålet (spørsmål 2 i skjemaet under) 
fokuserer på samordning av støttefunksjoner innenfor samme organisasjon hvor man har flere 
separate geografiske sykehus (sykehusbegrepet defineres innledningsvis i spørreskjemaet).  Det 
bør bemerkes at kun halvparten av landstingene i Sverige svarte på undersøkelsen. I Finland 
mente en at man ikke har integrerte sykehus og de har derfor ikke svart på det første spørsmålet.    
 
Når en skal tolke svarene som kommer fra landene må en ta hensyn til at en region i Norge og 
Danmark vanligvis er langt større og mer komplekse organisasjoner enn et Landsting i Sverige 
eller et sykehusdistrikt i Finland. Unntaket er noen få store landsting i Sverige (som Västra 
Götaland, Skåne og Stockholm) og Sykehusdistrikt i Finland (spesielt hovedstadsområdet + et 
par til) som kan sammenlignes med en region i befolkningsunderlag.  I mange svenske landsting 
er sykehusvirksomheten organisert mer som et norsk helseforetak. Man har et hovedsykehus (ala 
Sentralsykehus) og kanskje ett eller to akuttsykehus til og mange av disse har sykehus-
overgripende klinikkstruktur (ala mange norske helseforetak). I Finland har over halvparten av 
sykehusdistriktene bare ett akuttsykehus og i ofte bare ett somatisk sykehus i området). I Norge 
består helseforetakene av en rekke institusjoner og fra 2 til 6 akuttsykehus i samme organisasjon.  
 
Til en viss grad vil det pga de organisatorisk ulikhetene være slik at svarene fra Norge og 
Danmark på spørsmål 2 kan sammenlignes med svarene fra Sverige og Finland på spørsmål 3 om 
noen av støttetjenestene er samordnet på tvers av hele regionen. Det vil si at landsting og 
sykehusdistrikt sammenlignes med helseforetak og danske sykehusorganisasjoner.  Men uansett 
bør resultatene ikke overtolkes.  
Svarene på spørsmålene er altså ikke entydige. I Finland har sykehusdistriktene likevel mer 
gjennomgående enn i de andre landene svart at støttetjenester "i utstrakt grad" er samordnet, 
også i de sykehusdistriktene som har flere somatiske akuttsykehus i distriktet. Sverige er vanskelig 
å tolke pga at halvparten av landstingene ikke har svart. I Danmark svarer tre av fem regioner at 
kliniske støttetjenester "i utstrakt grad" er samordnet på tvers av sykehus innen 
sykehusorganisasjonene, en region svarer nei og region hovedstaden svarer blankt fordi de ikke 
hadde tversgående strukturer mellom sykehusene i 2011. Tre regioner i Norge svarer at kliniske 
støttetjenester er samordnet "for noen tjenester" og en region svarer nei. Spørsmålene er besvart 
av enkeltpersoner og vi vet ikke hvor velbegrunnet svarene er.      
 
Kalseth poengterte at undersøkelsen var basert på strukturert spørreskjema med åpning for 
kommentarer. I og med at konteksten for respondentene var forskjellig, har man i rapporten kun 
referert respondentenes svar uten å gå inn på om variasjonene i svarene er uttrykk for reelle 
forskjeller i organisering og samordning av tjenester. 
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1)

    Flere detaljer kommer i spørsmål 8

2)

a Nei

b Nei

c Nei

3)

a Nei

b Nei

c Nei

Spørsmålet ovenfor omhandler den interne organiseringen av tjenester innen større sykehusorganisasjoner (som for eksempel Sykehuset Innlandet), det neste spørsmålet omhandler 

hele regionen

Administrative funksjoner

Kliniske servicefunksjoner (radiologi/laboratorie etc) 

Ja, i utstrakt grad

Ja, i utstrakt grad

Ja, i utstrakt grad

Ja, for noen tjenester

Ja, for noen tjenester

Ja, for noen tjenester

Ja, i utstrakt grad

Ja, i utstrakt grad

Ja, for noen tjenester

Ja, for noen tjenester

Tilleggsinformasjon og kommentarer

Andre servicefunksjoner (matlaging, rengjøring o.l)

Tilleggsinformasjon og kommentarer

 Er noen av de følgende typer støttetjenester samordnet på tvers av hele regionen?

Usikker/uklart spørsmål

Usikker/uklart spørsmål

Andre servicefunksjoner (matlaging, rengjøring o.l) Usikker/uklart spørsmålJa, i utstrakt grad Ja, for noen tjenester

Usikker/uklart spørsmål

Usikker/uklart spørsmål

Usikker/uklart spørsmål

Administrative funksjoner

Kliniske servicefunksjoner (radiologi/laboratorie etc) 

Hvis dere har sykehusorganisasjoner bestående av flere sykehus, er følgende typer av service‐/støttetjenester samordnet 

på tvers av sykehusene/institusjonene innenfor sykehusorganisasjonen                        Merk av med en X for å bekrefte svar

Tilleggsinformasjon og kommentarer

 a. Antall formelle sykehus/sykehusorganisasjoner (sykehus nivå 2):

 b. Antall geografisk adskilte sykehus (nivå 1)

 c. Antall geografisk avgrensede akuttsykehus (nivå 1):

En viktig trend innen den offentlige helsetjenesten i Norden er etablering av større sykehusorganisasjoner, hvor sykehusene 

innen et større geografisk område slås sammen til en felles organisatorisk (og juridisk) enhet.  I vår studie ønsker vi både å 

identifisere den formelle sykehusstrukturen, men også å identifisere den geografiske plasseringen av sykehus innenfor 

regionen/länet. Hvor mange sykehusorganisasjoner og enkeltsykehus finnes innenfor deres region?

 
 
 
På spørsmål om mulighetene for å få svar på underliggende reelle forskjeller i organisering, så 
Kalseth for seg at en kunne ta for seg avgrensete, og i tjenesteytelse sammenliknbare 
sykehusområder, i de forskjellige landene, og se på forskjeller i organisering, samordning og 
effektivitet mellom disse. Metodologisk vil dette, som sammenlikningene i den foreliggende 
rapporten, by på betydelige problemer, både i avgrensning av områder og tjenester. Hvor mye 
ressurser som må til er avhengig av omfanget av en slik kartlegging, både i dybde og bredde. Skal 
det samles inn grunnlagsdata for en bred effektivitetsvurdering i alle land vil det være svært 
ressurskrevende.    
Første trekk kan kanskje være å kartlegge situasjonen i Norge bedre, for deretter å vurdere 
innsamling av komparativt materiale i våre naboland. 
 
 
 
Regionale prosesser i Norge  
 
I flere av RHFene pågår det eller har pågått omstillingsprosesser som også har omfattet en 
gjennomgang av kliniske støttetjenester med tanke på samordning og effektivisering. Samarbeid 
med private aktører inngår som en del av dette arbeidet. 
 
I Helse Sør-Øst foreligger rapport fra Fagrådet for medisinske støttefunksjoner: Framtidig 
organisering av medisinske støttefunksjoner i Helse Sør-Øst, datert 28.3.11. 
 
Helse Vest etablerte gjennom prosjektet HELSE2020 en felles foretaksplan og langtidsplan for 
helseforetaksgruppa. Strategidokumentet ble vedtatt av styret i Helse Vest i styremøte 3. oktober 
2007, jf. styresak 081/07 B Helse 2020 – Strategi for helseregionen. I denne plane lå også en 
gjennomgang av kliniske støttefunksjoner. 
 
Helse Midt-Norge vil, som en del av oppfølgingen av sin Strategi 2020, også se på organiseringen 
av kliniske støttefunksjoner. Dette arbeidet er i startfasen. Parallelt pågår forhandlinger om kjøp 
av private billeddiagnostiske tjenester. 
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Helse Nord gjør en bench-marking av kliniske støttefunksjoner mellom noen av egne 
helseforetak og helseforetak i Helse Midt-Norge. 
 
 
Vurdering av potensialet for nasjonal samordning av kliniske støttetjenester 
 
Analyser av pasientstrømmer og pasientforløp viser at nær 100 % av pasientforløpene går innen 
den enkelte helseregionen. Tilsvarende tall gjelder for omfanget av kliniske støttefunksjoner. 
Innen laboratorietjenester finnes det allerede for en del sjeldne analyser og analyser som krever 
spesiell kompetanse, en nasjonal samordning. En nasjonal samordning av et stort volum av 
kliniske støttetjenester vil neppe kunne omsettes i strukturelle endringer fordi disse tjenestene, 
som nevnt ovenfor, er tett knyttet opp mot den kliniske virksomheten. Etter vår vurdering er det 
verken praktisk eller økonomisk ønskelig å arbeide mot en felles organisering av kliniske 
støttefunksjoner. 
 
Vi tror det er betydelig rom for effektivisering og samordning av tjenester innen både 
laboratoriefag og billeddiagnostikk.  En ser særlig for seg at utviklingen innen digital teknologi og 
den bioteknologiske utviklingen innen laboratoriefagene i nær framtid vil ha avgjørende 
innvirkning på arbeidsprosessene innen medisinske støttetjenester. 
Den største utfordringen nå er imidlertid å vedlikeholde og bygge opp tilstrekkelig 
personellmessig kompetanse innen flere fag. Dette gjelder spesielt radiologi, nukleærmedisin og 
patologi. En del av disse tjenestene er også nært knyttet opp til kliniske funksjoner, især de 
medisinske og kirurgiske akuttfunksjonene, og organiseringen kan ikke ses løsrevet fra disse. 
Endringer i organiseringer av de kliniske funksjonene vil ha innvirkning på hvordan 
støttefunksjoner organiseres, og vice versa.  
 
En del av effektiviseringspotensialet vil kunne tas ut gjennom harmonisering av IT-infrastruktur 
og ikke minst gjennom harmonisering av indikasjonsstillinger, metoder og prosedyrer mellom de 
forskjellige institusjonene. Dette gjelder også overfor private tilbydere. Dette vil kunne minske 
nivået av dobbeltundersøkelser, som nå er et utbredt problem. Det vil også kunne begrense 
overforbruket av billeddiagnostiske utredninger, som i tillegg til å være et økonomisk og 
kapasitetsutfordrende problem, også er uheldig av strålehygieniske hensyn. Selv om det ligger noe 
på siden av oppdraget, er feilbruk av tjenester, og da også overforbruk, noe som i høy grad 
påvirker økonomiske, personellmessige og faglige prioriteringer, og derfor kan gjøre tjenesten 
mindre effektiv. Effektivitet målt som produktivitet sier lite om innhold og kvalitet i og relevans 
av tjenesten, og innenfor medisinske støttetjenester er dette høyst betimelig problemformulering 
 
 
Drøfting av ulike tilnærminger til oppdraget 
 
En kan se for seg et arbeid mot mulige effektiviseringer og samordninger av kliniske 
støttefunksjoner på forskjellige måter. 

 Den ene er å gå videre ut fra funnene i materialet fra SINTEF-rapporten. Den mest 
hensiktsmessige måten å organisere dette arbeidet på, vil være å sette det ut til en 
uavhengig forsknings/utredningsinstitusjon som SINTEF eller et konsulentfirma. 
Resultatene fra en slik utredning vil deretter måtte bearbeides i de forskjellige RHFene, 
eventuelt nasjonalt. 
En slik prosess, der en går veien om en utredning av eventuelle forskjeller i effektivitet og 
organisering og samordning av kliniske støttefunksjoner mellom de nordiske land, ser vi 
som lite fruktbar. 
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Det er påpekt (i intervju med Kalseth) at en slik sammenlikning vil by på betydelige 
metodologiske utfordringer, og vi mener derfor denne tilnærmingen vil være lite egnet for 
å gi føringer for videreutvikling av tjenestene i Norge. 
Det er også usikkert om en ved denne tilnærmingen kan trekke robuste konklusjoner som 
har instrumentell verdi for utvikling av tjenesten i Norge. 
En vil i alle fall, etter at resultatene foreligger, måtte gå videre med et arbeid der en ser på 
implikasjonene for den norske spesialisthelsetjenesten, med de nødvendige 
organisatoriske prosesser det innebærer. 
Etter vår vurdering vil dette kreve et omfattende arbeid med begrenset nytteverdi. 
 

 En annen tilnærming til det nasjonale oppdraget er å se på effektiviserings- og 
samordningspotensialet innen hver region. En kan da bygge på de omstillingsprosesser 
som allerede foregår i de forskjellige regionale helseforetak, uten å gå veien om en nordisk 
sammenlikning. Fordelen med en slik løsning er at omstilling av støttetjenestene allerede 
inngår eller vil inngå som en integrert del i de endringsprosesser som pågår i 
helseregionene.  
Etter vår mening vil en innretning av prosjektet etter disse linjer gi mest tilbake gitt 
formålet med oppdraget, og vi anbefaler denne fremgangsmåten. 
Vår anbefaling er at arbeidet organiseres i to faser. I første fase foretas en kartlegging av 
hvilke prosesser som allerede er gjennomført i de forskjellige regionene. I fase to 
utarbeides forslag til standardiseringer og strukturelle endringer som kan bedre 
effektiviteten og samordningen innad i regionene. 

 
 
 
 
Organisering 
Det er opprettet en styringsgruppe med samhandlingsdirektør i Helse Midt-Norge RHF, Daniel 
Haga, som leder. Medlemmer fra de andre RHFene er eller vil bli utpekt. 
Tillitsvalgte og brukere blir representert i styringsgruppen. 
 
Prosjektgruppen vil ledes av ass. dir. helsefag, forskning, utdanning og innovasjon, Henrik A. 
Sandbu, og bestå av bl.a. representanter fra angjeldende fagområder utpekt av de forskjellige 
RHF. 
 
Fordi oppdraget er gitt som en tilleggsbestilling til protokoll fra foretaksmøtet i januar 2012, vil 
en formell forankring av innretning og framdrift for prosjektet måtte skje gjennom styrevedtak i 
de respektive RHF. Helse Midt-Norge RHF vil utarbeide forslag til felles styresak der den 
foreslåtte organisering og fremdriftsplan vil bli lagt til grunn, og som vil kunne behandles på 
første aktuelle styremøte over sommeren. 
 
Tidsplan 
 
Utvikling av scenarier for alternativ organisering (denne rapport). 
Spesifisering av oppdrag 
Styrebehandling av prosjektbeskrivelse i de fire RHF 
Kartlegging av regionale prosesser 
Anbefalinger om standardiseringer og strukturelle endringer 
Konsekvensvurderinger 
Foreløpig rapport behandlet i AD-møtet mai 2013 
Styrebehandling i de respektive RHF juni 2013 
Avlevering av rapport til HOD 1.juli 2013 
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Vi ber om tilbakemelding dersom departementet har merknader til den foreslåtte løsning av 
oppdraget. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Med vennlig hilsen 
 
 
 
Daniel Haga 
Direktør for samhandling 

 
 
 
 
 
Henrik Andreas Sandbu 

 Ass. Direktør for helsefag, 
forskning og utdanning 

  
  
 
 
 
 
 
 
 
 


