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Tverrpolitisk anleggjande
Dette har både sosiale-, økonomiske og miljømessige implikasjonar for 
verdiskaping og berekraft, og er derfor eit tverrpolitisk anleggjande. 
Kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland (H) har eit 
særskild ansvar for at det offentlege går føre som eit godt eksempel 
når det gjeld å forvalte eksisterande bygningsmasse. 

Det er eit stort innovasjonspotensial i å gjere det enklare og billigare 
å teste ut nye idear i gamle bygg, gjennom m.a. å lempe på gammal-
dagse reguleringsbestemmingar og krav. 

I dei tilfella der einaste løysing er å bygge nytt, bør det saman med 
arkitektkonkurransen gå ut ei utlysing om kva det gamle skal brukast 
til. Det nye må bli bygd med høg arkitektoniske kvalitet og lokalisert i 
samsvar med nasjonale retningslinjer. Me må lære av våre feil, og bygge 
meir fleksible bygg som enklare kan tilpassast nye framtidige behov, 
og som også kan takast ned igjen på ein forsvarleg måte.

Torbjørn Røe Isaksen (H) kan som næringsminister også spele ei 
viktig rolle for at tomme lokale ikkje blir eit symbol på resignasjon, men 
eit uttrykk for nye mogelegheiter, næringar og arbeidsplassar. Gamle 
Union papirfabrikk i hans eige heimfylke er eit godt døme på det. 

Kulturminister Trine Skei Grande (V) må innsjå at også kulturbygg 
også er ein del av kulturarven vår, og klima- og miljøminister Ola 
Elvestuen (V) bør fortsette kampen for eit mindre Regjeringskvartal 
også utifrå miljømessige omsyn.

I avgjerdsprosessar bør politikarar frå alle felt sørge for at alle verdiar 
kjem fram, også dei mindre synlege og dei som er vanskelege å telje.

Det er på tide å ta utfordringane på alvor, før både bygningar, 
historie og engasjement forvitrar. Det er ikkje nye bygg som skaper 
innovasjon og kultur, det er menneske.

«Ved porten til  
Noregs hovudstad 
står byggekranane 
som stolte sjiraffar. 

Slik har dei stått i 
store flokkar så  

lenge eg har  
budd i byen.»

O mdannelsen fra sykehus 
til helseforetak i 2001 

innebar tre avgjørende 
endringer i måten det offent-
lige helsevesenet i Norge ble 
organisert, finansiert og styrt 
på. 

Den første var at eierskapet 
til sykehusene ble sentralisert 
fra fylkeskommunen til staten. 

Den andre endringen var 
at budsjettstyringen og kon-
tantregnskapet ble byttet ut 
med forretningsregnskap. 
Istedenfor å ha regnskaps-
systemer med informasjon om 
hvordan offentlige bevilgnin-
ger ble brukt, innebar overgan-
gen til forretningsregnskaper 
at informasjon om verdier og 
lønnsomhet ble prioriterings-
redskaper for styringen av det 
offentlige helsevesenet.

Det tredje elementet 
ved omorganiseringen til 
helseforetak, var at fol-
kevalgt styre ble byttet ut 
med konsernstyrer.

Etableringen av helsefore-
tak brøt fundamentalt med 
tradisjonen for demokratisk 
forvaltning av, og politisk 
kontroll med, sykehustilbudet 
i landet.

Helsefaglighet må vike 
for lønnsomhet
Summen av disse tre 
endringene er følgende: 
Fremfor at folkevalgte repre-
sentanter demokratisk styrer, 
planlegger og prioriterer 
fellesskapets ressurser i tråd 
med befolkningens helsebe-
hov og politiske målsettinger, 
gjør foretaksreformen at 
planlegging og prioritering 
av helsebehov skjer gjen-
nom forretningsdrift og 
lønnsomhetsstyring. 

Prioriteringene foretas av 
ikke-valgte personer i kon-
sernstyrene. Foretaksmo-
dellen og helseforetaksloven 
er virkemidler for å snu pa-
sientprioriteringen bort fra 
politisk styring og helsefag-
lige vurderinger, og over mot 
lønnsomhetskriterier. 

Dette er bakgrunnen 

for Sykehuset Innlan-
dets beslutning.

Organiseringen av syke-
hus i helseforetak er selve 
drivkraften for at forretnings-
prinsipper, privatisering og 
lønnsomhet er styrende i prio-
riteringsavveininger i det of-
fentlige helsevesenet i dag. 

Helseforetak er ikke sykehus
Mens et sykehus skal imøte-
komme befolkningens behov 
for helsetjenester, skal et 
helseforetak gjøre det som 
er lønnsomt.

Det ligger i kortene at den-
ne organisasjonsformen hel-
seforetak, der man går langt i 
å imitere lønnsomhetsfokuset 
i forretningslivet, produserer 
andre avgjørelser og priorite-
ringer enn det et folkestyrt sy-
kehusvesen ville gjort. Sagt på 
en annen måte: Foretaksmo-
dellen egner seg for helt andre 
virksomheter enn til å forvalte 
fellesskapets skattemidler til 
å utføre viktige kompliser-
te samfunnsfunksjoner.

Et sykehus og et helsefore-
tak er altså ikke det samme. 
Når denne forskjellen tilslø-
res, så gir dette en kaotisk 
situasjon. Stortinget bevilger 
penger ut ifra politiske formål, 
mens styring, organisering og 
finansiering i konsernledelsen 
i helseforetakene handler om 
lønnsomhet. Det gir ulik virke-
lighetsoppfatning i Stortinget 
og i helseforetaksledelsen om 
helsepolitikken. Hvor lenge 
skal dette få lov til å fortsette?

Opprør mot helseforetakene
Det pågår nå et bredt opprør 
mot den manglende demokra-
tiske styringen, og kontrollen, 
med helsesektoren. Mot 
allmektige konsernstyrer, 
byråkrati og butikktanke-
gangen i sykehusene, og mot 
målstyring som undergraver 
kvalitetsledelse og ansattes 
faglige vurderinger. 

Det er et opprør som hand-
ler om folks grunnleggende 
behov for gode helsetjenester, 
og om ansatte og pasienter 
som overkjøres av forret-
ningsdrift og ledelsens lønn-
somhetsfokus. Det er opprør 
mot helseforetakene.

Det er innlysende at folke-
valgte må forvalte fellesska-
pets ressurser og finansiere 
behov i tråd med politiske 
målsettinger i helsepolitik-
ken. Helseforetakene egner 
seg ikke til å oppfylle dette 
formålet.

TeksT: Svenn Arne Lie
Statsviter

Helseforetak er  
ikke sykehus

Hvor lenge skal dette få fortsette?

Det seiast at 80 prosent av den bygningsmassen me vil bruke i 2050 allereie er bygd. Kvifor byg-
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