
Kontaktperson: 
Lene Haug, tlf. 91697833, lene@lenehaug.no 

 

Invitasjon til å delta i «Den nødvendige systemdebatten» 
 
Representanter fra media, fagmiljøer og alle de politiske partiene inviteres til å delta i en 
viktig og ofte neglisjert debatt om system.  
 
System er viktig, det legger premissene for samfunnet – dessverre er det ofte ikke tid til de 
store debattene om system i en travel hverdag. Det går fra sak til sak, hver for seg viktige 
nok men de behandles innenfor det etablerte systemet etter etablert normer for 
saksbehandling. Media på sin side har ofte heller ikke tid til å stille spørsmål om systemet og 
etablerte rutiner og sannheter. 
 
#metoo viste i fjor at det går an å endre på etablerte normer, men at det krever offentlighet 
og offentlig debatt. 
 
Helsetjenesteaksjonen har fått støtte av Fritt Ord til å arrangere tre debatter om system 
høsten 2018 og våren 2019. Den første går av stabelen 11. september klokken 1300 på 
Uhørt, Torggata 11 i Oslo. I samarbeid med blant annet Helsepartiet, inviteres de politiske 
partiene, fagpersoner og media til debatt om:  
 

 New Public Management 

 Helseforetaksmodellen 

 Samhandling og samhandlingsreformen 
 
Vi har også mediekommentatorer på plass som skal kommentere innledningene og 
debatten.  



Kontaktperson: 
Lene Haug, tlf. 91697833, lene@lenehaug.no 

Program 
 
1300 Velkommen – hvorfor systemdebatt nødvendig og hvilke systemer snakker vi om 
 
1310-1400 – Samhandling – mishandling eller effektivt samarbeid 
Samhandling fungerer det? Fagsjef Svein Lie fra Helsedirektoratet 
Konsekvensene for dem som trenger det mest – Torgeir Bruun Wyller 
Hverdagen på bestillerkontoret – Marielle Thorstensen 
Mediekommentatorer summer opp 
 
1400-1445 – New Public Management        
Har vi det NPM Norge? Kåre Birger Grebstad 
Mål og resultatstyring er det NPM eller noe annet? Kan vi se for oss offentlig forvaltning 
uten NMP – poltisk panel 
Mediekommentatorer summerer opp. 
 
1445-1530 – Helseforetaksmodellen 
Billig og effektiv eller ikke? Anne Kjersti Befring 
Stortingsflertallet er vel imot – likevel har vi beholdt den, hvorfor? Politisk panel 
Mediekommentatorer summerer opp 
 
1530-1615 – Er dagens system med DRG og stykkpris effektivt? 
Hva skjedde egentlig med helsekøene? Christian Grimsgaard 
Politisk panel – hva er målet med helsepolitikken? 
Mediekommentatorene summer opp 
 
 
Håper dere har muligheten til å delta. 
Velkommen! 


