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Innspill til Kvinnsland-utvalget fra Akershus universitetssykehus HF 

Det vises til e-post datert 30.11.2015 med invitasjon til å gi skriftlige innspill. Nedenfor følger 
kommentarer fra Akershus universitetssykehus HF. 

1. Vurdering av dagens organisering av spesialisthelsetjenesten 

1.1 Muligheter for styring på rett nivå 

Helseforetaksmodellen gir store muligheter for politisk styring på et overordnet nivå. Samtidig 
unngås detaljstyring av de enkelte helseforetak, da løpende oppfølging ivaretas av de regionale 
foretakene. Samtidig har helseforetakene ansvaret for, og en viss frihet til, å ta beslutninger knyttet 
til daglig drift. Modellen legger derfor til rette for at helseforetakene kan drives med rimelig grad av 
forutsigbarhet og kontinuitet, der styringsansvaret er fordelt mellom ulike nivåer i linjen. 

Modellen med økonomisk langtidsplan har blitt svært god over tid. Gjennom en felles prosess for 
planlegging av drift og investeringer i helseforetakene, får det regionale helseforetaket mulighet til 
å planlegge ressursforvaltningen på en god og rasjonell måte.  

Vurdert opp mot målene ved etableringen av helseforetakene, må reformen sies å ha levert gode 
resultater. Dette tilsier en viss tilbakeholdenhet i forhold til å gjøre vesentlige endringer.  

1.2 Behov for tydelighet med hensyn til roller og ansvar 

Ideelt sett burde det være et tydeligere skille mellom det overordnete politiske ansvaret som 
ivaretas av Helse- og omsorgsdepartementet og det faglige ansvaret som ivaretas på RHF- og HF-
nivå. I praksis er dette skillet ofte uklart, blant annet ved at mål følges av anvisninger på hvordan 
de skal nås, på en måte som griper direkte inn i driftsmessige beslutninger på det enkelte 
helseforetak. 

I helseforetaksstrukturen finnes det både en “styreakse” og en “administrativ akse”.  

I praksis skjer deler av oppfølgingen i RHF-et som en hybrid av disse to. For eksempel ivaretas, 
RHF-ets oppfølging av HF-ene primært fra administrerende direktør i RHF-et overfor 
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administrerende direktør i HF-et, for noen HFs del med deltakelse av HF-ets styreleder. 
Regelmessige møtefora for HR-direktører, økonomidirektører, fagdirektører og 
kommunikasjonsdirektører bidrar til forberedelse av saker til det månedlige møtet for de 
administrerende direktørene, men også til noen grad til å gi styringssignaler og bestillinger. Dette 
forsterker inntrykket av at den reelle eieroppfølgingen skjer i konsernet, i den administrative aksen, 
ikke i styreaksen. Det oppfattes ikke som svært problematisk i det daglige, men en tydeligere rolle- 
og ansvarsavklaring vil kunne bidra til å styrke modellens legitimitet. 

Det kan derfor stilles spørsmål ved om potensialet i helseforetaksmodellen utnyttes til det fulle.  

1.3 Svakheter knyttet til strategisk styring og koordinering  

Noe av formålet for det regionale helseforetaket er å bidra med avklaringer i store og 
foretaksovergripende spørsmål, Det er viktig at ikke fokus på driftsmessige forhold overskygger 
behovet for strategiske beslutninger.    

Blandingen av mindre og større helseforetak i regionen kan skape ubalanse i fordeling av 
funksjoner og grad av innflytelse. Det er en særlig utfordring for det regionale foretaket å sikre en 
god balanse i styringen av regionen som helhet.  

Manglende koordinering mellom helseforetak fører dessuten til konkurranse om 
personellressursene. Slik det fungerer i dag, har ikke de regionale helseforetakene noen formell 
rolle knyttet til tariffavtalene. Det enkelte helseforetak kan dermed gjøre ulike prioriteringer med 
konsekvenser for behandlingstilbudet.  

1.4 Uklart ansvarsforhold mellom helseforetak og universitet 

Universitetssykehusene jobber tett opp mot universitetene på flere områder. Sykehusene har en 
sentral rolle knyttet til forskning, utvikling av gode helsetjenester og utdanning av fremtidig 
helsepersonell. Det er derfor viktig å ha en styringsmodell som ivaretar koblingen mot 
universitetene. Dagens helseforetaksmodell har ingen tydelig styringslinje knyttet til 
universitetssykehusfunksjonen. Det er ugunstig om forsknings-, utviklings- og utdanningsrelaterte 
aktiviteter foregår på siden av styringslinjen, Det lar seg vanskelig forene med en helhetlig strategi 
for videreutvikling av helseforetaket.    

2. Eierskapsmodell 

Fra et Ahus-perspektiv vurderes det som ønskelig at det lokale styrenivået beholdes i en fremtidig 
eierskapsmodell. Dette bidrar til best mulig effektiv drift og utvikling av helseforetaket. En modell 
der det lokale styringsleddet fjernes til fordel for direkte regional styring, vil sannsynligvis bli svært 
tungrodd, der mer dagligdagse problemstillinger vil måtte løftes til det regionale nivået.  

Alternativene som innebærer å beholde det lokale nivået, men fjerne det regionale leddet, kan 
bidra til å redusere noen av uklarhetene knyttet til styringslinjene som finnes i dagens 
helseforetaksmodell. Imidlertid er det usikkert om en slik løsning vil bidra til mer effektiv drift av 
sykehusene. For det første vil det være krevende å finne rett detaljeringsnivå på styring fra det 
nasjonale nivået. For det andre vil det være fare for økt politisk detaljstyring av de enkelte 
helseforetakene, noe som ikke nødvendigvis gir kontinuitet i arbeidet med å utvikle gode 
helsetjenester tilpasset befolkningen i opptaksområdet.  
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Tilsvarende er det usikkert om avvikling av RHF-ene til fordel for opprettelse av et direktorat, vil 
bidra til økt kvalitet og effektivitet. Et slikt direktorat kan bli stort og tungdrevet, og gevinstene er 
høyst usikre. 

Et alternativ er å opprette et nasjonalt helseforetak som erstatning for de regionale. En fordel med 
denne modellen er at den legger bedre til rette for utvikling av et likeverdig 
spesialisthelsetjenestetilbud for hele landet. Samtidig kan man unngå at det bygges opp flere 
høyspesialiserte tilbud der det i realiteten bare er behov for ett på landsbasis. Imidlertid kan en slik 
nasjonal koordinering også oppnås dersom departementet legger opp til strategisk styring på et 
overordnet plan, og samtidig lar de regionale helseforetakene foreta faglige vurderinger knyttet til 
funksjonsfordeling på basis av en nasjonal ramme. 

Basert på ovenstående vurderinger fremstår det som mer verdifullt å klargjøre roller og ansvar 
innenfor dagens modell, fremfor å skape en helt ny eierskapsstruktur for spesialisthelsetjenesten. 
Særlig vil det være viktig å gjennomgå mandater for styrene på henholdsvis lokalt og regionalt 
nivå, samt å gjennomføre mer enhetlig styring gjennom en tydelig styringslinje. 

 
 
 
Med hilsen  
Akershus universitetssykehus HF 
 
 
 
Øystein Mæland 
Administrerende direktør 
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