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Forord 

Fristilling av helsetjenester er blitt et 
emosjonelt debatt-tema innenfor norsk 
politisk hverdag.  De fleste som har tatt 
til orde for en fristilling eller en 
privatisering er ofte blitt stigmatisert i 
den politiske debatten.  De fremstilles 
som asosiale, som nesten-utbyttere som 
vil skape profitt til egen fordel på de 
svakes bekostning. De er ikke stuerene i 
politisk sammenheng og i mange 
fagpolitiske miljøer innenfor helse- og 
sosialomsorgen blir de nesten frosset ut.  
Det gikk til og med så langt at lederen 
for Oslo krets av Norsk 
Sykepleierforbund mente at 
medlemmer som søkte jobb i private 
klinikker og helseinstitusjoner, burde 
ekskluderes fra forbundet. 

Anne Beth Moslet er en av de mange, 
det er kanskje riktigere å si av de få, 
som har våget å stikke hodet frem i 
denne debatten.  Hun har gjennom en 
årrekke fulgt aktivt med i den 
internasjonale diskusjonen rundt 
privatiseringsspørsmål, ikke bare i 
helsetjenestene. Hennes dype 

engasjement og overbevisning har ført 
til en rekke artikler og til et politisk 
engasjement.  Hun er i dag viseformann 
i Fremskrittspartiet.  Anne Beth Moslet 
har tidligere skrevet et hefte i Kort & 
Godt serien i 1984 kalt  «Ideologisk 
utfordring», hvor nye trekk og trender 
presenteres og tas opp til debatt.   

I sin grunninnstilling til det som skjer 
innenfor helsesektoren, finner man 
mange likhetstrekk mellom den filosofi 
Jan Carlzon gir uttrykk for i sin bok 
«Riv pyramidene», og til de forslag og 
til den desentralisering som Anne Beth 
Moslet skisserer.  Felles for dem er at 
Carlzon setter passasjeren i sentrum 
mens Moslet setter pasienten i sentrum 
ut fra samme ønske om å få et 
markedsorientert helsetilbud.  For 
Carlzons vedkommende har ingen tapt 
på hans omlegging av SAS, mens 
helsevesenet savner sin Janne Carlzon 
som våger å stå frem, gjennomføre og 
ta ansvaret for en omlegging av 
helsepolitikken.

 

Oslo, februar 1986 

Arne Slettebø 

  



Innledning 

Den 21. desember 1985 kunne vi lese i 
VG om lille Anders som ville bli blind 
om han ikke fikk rask behandling.  
Sykehuskøene for slik øyeoperasjoner 
var så lange at lille Anders ville risikere 
å miste synet.  På selveste julaften 
kunne VG presentere følgende 
førsteside «GOD JUL ANDERS!» 7-
åringens syn reddes.» 

Grunnen til at lille Anders slapp ut av 
sykehuskøen var at han fik avisoppslag.  
Direktøren på Rikshospitalet syntes 
synd på gutten, tok ham ut av køen, 
fikk stilt diagnosen og anvist en rask 
behandling som sikret ham synet. 

Dersom VG ga et lignende oppslag 
over køpasienter hver dag, ville 365 av 
dagens 106 000 køpasienter slippe ut av 
køen i løpet av ett år.  Men slik selger 
ingen avis i lengden, og slik er det 
heller ingen mening i år ordne 
sykehuskøene. 

Det er bare en måte å redusere de lange 
sykehuskøene på som monner, og det er 
et bedre og mer effektivt helsevesen.  
Mange mener fortsatt at dette kan 
ordnes via større bevilgninger, deriblant 
sosialistene og sykehuspersonalet. 
Regjeringen hevder at en kombinasjon 
av større bevilgninger og større 
effektivisering av det offentlige 
helsevesenet vil løse køproblemet.  
Atter andre, der i blant 
Fremskrittspartiet, hevder a et større 
innslag av private helsetilbud i form av 

poliklinikker og spesialsykehus vil 
redusere og eventuelt eliminere køene. 

Debatten har således dessverre låst seg i 
politisk dogmatikk, som gjør at 
nødvendige nyvinninger hemmes.  
Endringene i helsevesenet tvinger seg 
frem likevel.  Ikke fordi vi fikk 
regjeringsskifte i 1981 (Høyre-regjering 
med Kåre Willoch som statsminister), 
men til tross for det.  Det tvinger seg 
frem fordi det offentlige 
helsemonopolet ikke kan tilfredsstille 
dagens behandlingsbehov. 

De siste fylkesrapporter i 1985 viste at 
106 000 nordmenn venter på 
behandling for ulike sykdommer.  
Mange av disse er ikke villige til å 
innordne seg i tvangskøen.  De er 
villige til å betale ekstra for å slippe 
sine plager.  På denne måten har det 
åpnet seg muligheter for å bygge ut et 
«nytt marked» for helsetjenester her i 
landet.  I dag er det bare regjeringens 
reguleringsiver og nølen som hindrer en 
raskere utvikling av et fritt 
helsemarked. 

Privat helsetjeneste er intet nytt 
fenomen i Norge.  Både ideelle 
organisasjoner og privatpersoner har 
gjort stor innsats i så måte.  Men 
utviklingen de siste tiår har gått i 
retning av at det offentlige har overtatt 
mye av ansvaret.  Resultatet av denne 
offentlige monopoliseringen har 



medført en ny giv for 
privatiseringsbølgen. 

1985 ble derfor det året hvor 
privatiseringstanken igjen skjøt fart.  
1986 vil på mange måter vise om det 
skal lykkes å fristille et nødvendig 
antall sykehus og poliklinikker fra den 
offentlige fjernstyringen?  Det er 
ønskelig med en fordomsfri debatt om 
dagens helsemonopol og en analyse av 
den offentlige tjenesteproduksjonens 

problemer.  Målet må være å finne en 
løsning til beste for pasientene. 

Dette heftet vil prøve å belyse noen av 
problemene innen helsesektoren og 
trekke frem forslag til alternative 
løsninger, som forhåpentligvis kan 
oppfattes som positive innslag i en 
debatt om hvordan vi kan få et bedre 
helsevesen som setter pasientene i 
fokus og som tar sikte på å gi nordmenn 
den valgfrihet til helsebehandling som 
de bør ha krav på i et fritt samfunn. 

 

Kapitel 1: Helsemarkedet 

Det synes å være et økende problem i 
mange vestlige land å møte 
etterspørselen og forventningene innen 
helsesektoren.  Dette har selvsagt flere 
grunner.  Forklaringen man hyppigst 
møter er forandringene i sykdomsbildet, 
fremveksten av medisinske nyvinninger 
og den endrede befolknings-
sammensetningen med en sterk økning 
av eldre-andelen. 

Forskningen innen medisinsk teknologi 
har gitt oss medisiner og utstyr som i 
dag gjør det mulig å kurere lidelser som 
tidligere ble betraktet som 
uhelbredelige.  Det er ikke lenge siden 
nyretransplantasjon var førstesidestoff i 
avisene.  I dag er det en 
rutineoperasjon. 

Hjertetransplantasjoner er heller ikke 
uvanlig.  I mange land har man 

rutinemessige annen- og 
tredjegangsoperasjoner av 
hjertepasienter, foruten at man opererer 
70-og 80-åringer uten problem.  I 
Norge er slike operasjoner foreløpig 
begrenset til pasienter under 70 år og 
bare en operasjon pr pasient. 

Det er klart at både endringene i alders-
strukturen og medisinske 
landevinninger gjør sitt til å øke 
behovet for helsetjenester.  Når man 
sogar betrakter døden som en sykdom, 
sier det seg selv at behovet for 
spesialisert behandling blir enorm. 

Men det er et enda viktigere moment i 
dagens helseproblematikk som må 
fokuseres sterkere, og det er de 
svakheter og mangler man etter hvert 
sporer i selve organisasjonsmodellen.  
Søkelyset må settes på det offentlige 



helsemonopolet og det politiske 
markedets funksjonsmåte, slik man 
tidligere saumfarte svakhetene ved det 
markedsøkonomiske systemet. 

I og med at dagens helsetjenester 
«selges» på et lukket marked fri for 
priser og konkurranse, hvor kundens 
etterspørsel er erstattet av politiske 
vedtak og byråkratisk styring, har man 
satt selve markedsmekanismen ut av 
funksjon.  I et slik politisert marked 
hvor kundenes behov ikke direkte er 
utslagsgivende for produksjonen, vil 
man med meget stor sannsynlighet 
oppleve at det produseres feil varer, til 
gale tider og i gale kvanta. 

Tar man vekk de viktige prissignalene, 
vil produsentene rette sin produksjon 
etter helt andre kriterier. Det blir de 
sterke pressgruppene innen 
helsepersonell og helseadministrasjon 
som blir vinnerne på det politiske 
markedet, mens kundene (pasientene) 
blir taperne. 

Det er på mange måter merkelig at en 
ikke-sosialistisk regjering ikke ser 
fordelene ved en fri markedsstruktur 
også innen helsesektoren.  Men i stedet 
for å komme med 
privatiseringsreformer for å 
avsosialisere helsevesenet, er dagens 
regjering en sterk pådriver for å bevare 
det sosialiserte helsemonopolet. 

Høyreregjeringens kommunale helselov 
var i virkeligheten en 
deprivatiseringslov som gjorde legenes 

refusjon fra Folketrygden avhengig av 
kommunale ansettelsesavtaler.  Loven 
innskrenket legenes yrkesfrihet og ga 
kommunale byråkrater adgang til å 
detaljregulere legenes arbeid. 

Dette var et klart bevis på at selv en 
Høyre-regjering ikke oppfatter 
syketrygden som en personlig 
sykeforsikring som automatisk burde 
følge forsikringsbetalerne og sikre dem 
behandling uansett hvilke leger de 
valgte å gå til. 

Høyreregjeringen betrakter 
Folketrygden på samme måte som 
sosialistene, som en pengesekk 
politikerne fritt kan disponere, 
uavhengig av forsikringstakernes 
behandlingsbehov.  Høyres helselov var 
også et klart bevis på at et såkalt ikke-
sosialistisk parti som Høyre ikke var 
interessert i å verne om det liberale 
legeyrket og den frie etableringsrett for 
leger. 

I perioden 1981 til 1985 ble det til tross 
for regjeringsskiftet ikke gitt noen klare 
signaler om at man ønsket en 
avsosialisering av helsetjenestene.  Når 
det i 1985 ble flere 
privatiseringsfremstøt på marginale 
områder innen helsesektoren, er dette 
ikke tegn på noen politisk kursendring.  
Det er snarer et tegn på at mange 
prioriterer helsetjenester så høyt at de er 
villige til å betale ekstra for private 
behandlingstilbud når den offentlige 
sykeforsikring og det offentlige 
helsetilbud svikter. 



Før jeg går nærmere inn på å skissere 
en alternativ helsemodell som er bedre 
egnet til å møte behovene enn dagens 

modell, vil jeg se litt på 
helsemonopolets organisasjon og 
kostnader. 

 

Kapitel 2: Dagens helsemodell 

Det viktigste særpreg ved dagens 
helsemodell er den nære tilkoblingen 
mellom den offentlige folketrygd som 
betaler og de offentlige 
helseinstitusjoner som mottar 
rammebevilgninger for sin virksomhet.  
Betalingen den enkelte helseinstitusjon 
mottar, fastsettes av politiske og 
byråkratiske organer og knyttes i liten 
grad til det utførte arbeidet. Det er med 
andre ord intet egentlig incitament til 
effektiv ressursdisponering innen 
helseproduksjonen slik det er i privat 
vareproduksjon. 

Mangel på målestokk for fornuftig 
pengeforbruk og et stivbent 
regnskapssystem gir en dårlig 
samfunnsøkonomisk uttelling.  
Redusert effektivitet får ingen direkte 
innvirkning på sykehusenes inntekter.  
Når sykehusene får samme betaling 
enten de opererer 100 pasienter eller 50 
pasienter innenfor et gitt tidsrom og en 
gitt avdeling, sier det seg selv at det 
ikke er nødvendig å legge seg i selene 
for å få behandlet flest mulig. 

Administrasjonssjefen ved Notodden 
fylkessykehus, John Alvheim, beskriver 
situasjonen slik: «Den nåværende 
rammebevilgningen til sykehusene gir 

ingen motivasjon til økt produksjon.  
Tvert om virker rammebevilgningene 
direkte negative.  Sykehusene sparer i 
dag penger på sine budsjetter ved å la 
være å belegge sengene fullt ut.  Jeg ser 
ikke bort fra at dette kan være en av 
grunnene til at så mange senger ved 
våre sykehus daglig står tomme.»  

Etter hans mening ville det virke mer 
positivt for en rasjonell sykehusdrift om 
fylkeskommunene ble nedlagt, slik at 
det bare ble to offentlige 
forvaltningsnivåer. De nåværende 
offentlige sykehus kunne omdannes til 
stiftelser, og stat og kommune kunne da 
kjøpe sine sykehustjenester.  
Alternativet ville være å overføre 
sykehusene til staten.  
Administrasjonssjef John Alvheim 
mener dessuten at et sterkere innslag av 
ulike private helse- og sykehustilbud vil 
føre til at de offentlige sykehusene 
raskere ble tvunget til å legge om til en 
mer rasjonell driftsform. 

I dag er det også slik at 
sykehusbevilgningene ikke ses i 
sammenheng med andre 
trygdeutbetalinger.  Det er derfor fullt 
mulig at pasienter blir uføretrygdet i 12 
måneder med en uføretrygdkostnad på 



100 000 kroner i påvente av en 
operasjon til kr 15 000.  Nok en ting 
som gjør det hele dyrere enn 
nødvendig, er at lønns- og 
investeringsbudsjett vurderes isolert 
slik at man ikke kan redusere 
lønnskostnadene ved å investere i mer 
effektivt utstyr. 

Så lenge man har rammebevilgninger 
og køsystem vil alt gå tilfredsstillende 
sett ut fra monopolprodusentenes 
synspunkt.  Men sett ut fra et samfunns-
økonomisk synspunkt og fra 
pasienthold, er det meget uheldig.  
Helsevesenet er i dag organisert etter de 
aller dårligste eksempler på 
monopolvirksomhet hvor alle grunner 
til å drive effektivt, rasjonelt og 
kundeorientert er en saga blott.  
Helsevesenet er derfor ikke i noen 
ressurskrise men en styringskrise. 

For å sikre at det er pasientenes behov 
som styrer helseproduksjonen og ikke 
helsepersonellets og helsebyråkratenes 
egne prioriteringer, er det på tide å 
skape et friere marked for heletjenester.  
For å klare dette må betalingen skje pr 
helsetjenesteytelse,  Det riktige er at 
trygdekassen betaler for den enkelte 
uavhengig av legevalg.  Dersom folk 
kan velge fritt mellom offentlige og 
private helsetilbud, vil det skapes 
konkurranse om pasientenes gunst.  
Med dagens formidable økninger på 
helebudsjettene, burde alle ansvarlige 
politikere være innstilt på alternative 
løsninger. 

Dersom man leser budsjettfremlegget 
fra sosialdepartementet for 1986, får 
man vite at det samlede helse- og 
sosialbudsjettet er på 82,5 milliarder 
kroner.  Det er en økning på 11,5 % fra 
1985 og utgjør 34,7 % av 
statsbudsjettet.  Det er ikke små 
summer.  

Hvor mye av dette går til helse? Ja, se 
det er ikke alltid like lett å fine ut.  Det 
kan være et møysommelig arbeid hva 
de store sekkepostene egentlig omfatter.  
Riktig nok deles beløpet inn i 
sekkeposten ”sosiale formål” 63,6 
milliarder kroner og ”helseformål” 18,9 
milliarder.  Men grensene mellom disse 
er flytende. 
 
Mye av det som budsjetteres under 
sosiale formål går til sykepenger, 
uføretrygd o.l. Bergens Tidene hadde 
en meget omfattende helsereportasje i 
november hvor de satte opp en detaljert 
oversikt over alle helseutgiftene.  
Dersom den oppstillingen var riktig, 
viser det seg at vi brukte 60 milliarder 
på sykdom og helsereparasjoner her i 
landet i 1985. 
 
Sammenligner man heleutgiftene med 
statsbudsjettet fra tidligere år, ser man 
hvilke store summer det dreier seg om.  
Hele statsbudsjettet for 1950 var 2,9 
milliarder hvor av helsebudsjettet på ca 
½ milliard.  Statsbudsjettet har så vokst 
jevnt og trutt fra 8 milliarder i 1961 til 
240 milliarder i 1986.  Men aldri har 
stigningen vært så dramatisk som under 
Willoch-regjeringen. Han klarte å doble 
utgiftene på tre år fra 1981 til 1984. 
Statsminister Kåre Willochs nyttårsløfte 
til det norske folk var at vi skal bruke 
mer penger – særlig på helsevesenet. 



 
Spørsmålet vi imidlertid må stille er om 
det er riktig å pøse flere milliarder in i 
dagens helsemonopol?  Hvor tar 
pengene veien?  Hvilke hensyn tas til 
pasientene?  Hvordan virker 
organiseringen? 
 
Utad kan det virke som om 
helsevesenet er godt organisert, og de 
ansatte yter sannsynligvis maksimalt 
innenfor nåværende arbeids- og 
organisasjonsmodell.  Men spørsmålet 
er hvor mye effektiv pasientbehandling 
man får ut av alle de arbeidstimene 
helsepersonalet jobber? 
 
Kan man for eksempel si at man 
utnytter behandlingskapasiteten godt 
nok når man legger inn en pasient en 
uke for å foreta undersøkelser som 
kunne vært foretatt poliklinisk på en 
dag?  Det er kanskje et lite eksempel, 
men ser man på hvilke ekstra 
personalressurser som skal til for å 
behandle en pasient i syv dager i stedet 
for noen timer og multipliserer det med 
tusenvis av lignende tilfeller, ser man 
raskt at det blir et betydelig omfang. 
 
Det er derfor ingen kritikk av de ansatt 
når dette nevnes, men en kritikk av 
systemet.  Dagens system krever 
enormt mange ansatte.  Spesialiseringen 
av helseyrkene er også medvirkende. 
Veksten i personalet skyldes blant annet 
Arbeidsmiljøloven, men også de 
ansattes egne organisasjoner.  
Spørsmålet er imidlertid hvor lenge 
denne ansettelsesboomen skal fortsette? 
 
I følge sosialbudsjettet for 1986 er 
tallene på ansatte innen helse og 
omsorg følgende (med årsverk i 
parantes): i helsesektoren (1985): 

146 000 (119 000), Sosialomsorgen 
(1984) 75 000 (47 000). Sammenligner 
vi med antall årsverk totalt i landet 
(1 712 000 i 1983) er dette 10 prosent. 
Dette gjør helse- og sosialsektoren til 
landets desidert største 
produksjonsbedrift.  Det sier seg selv at 
dersom denne kjempebedriften ikke er 
effektiv, så blir de økonomiske tapene 
meget store.  Like klart er det at 
betydelige innsparingstiltak, kan gjøre 
gjennom effektivitetstiltak. 
 
Og nettopp her er det viktig at ,man 
analyserer dette helt fordomsfritt og 
avpolitisert.  Dersom en fristilling eller 
privatisering kan føre til en mer effektiv 
produksjon av helsetjenester, er det 
politikernes simple plikt å legge 
forholdene til rette for dette.  Noe annet 
ville være både umoralsk, usosialt og 
uøkonomisk. 
 
Hvilken produksjonsmodell kan så gi 
det beste resultat? 
 
Det finnes i dag en rekke 
forskningsresultater fra mange land 
som viser at skattebetalerne taper en 
masse penger hvert år fordi varer og 
tjenester produseres i offentlig regi.  I 
gjennomsnitt er private bedrifter i 
Storbritannia 33 % rimeligere enn i den 
offentlige sektoren.  I USA er tallene 
nærmere 40 % og i Vest Tyskland 
produserer private bedrifter varer og 
tjenester 50 % rimeligere enn 
tilsvarende i offentlig regi. 
 
Men gjelder dette helsetjenester, vil 
mange spørre.  Da er det man må 
stoppe opp litt å se hva helsesektoren 
omfatter.  Sykehusdrift omfatter 
administrasjon, teknisk vedlikehold, 
cateringservice, ambulansetjenester 



osv.  En rekke spesialoppgaver som kan 
settes ut på anbud. 
 
Antagelig vil tilsvarende undersøkelser 
(når de omsider kommer) vise at også 
norske kollektivtjenester er mindre 
effektive og kostbare en private.  Det 
vil vise seg at velferdsstatens offentlige 
monopolgrossister selger dyrere 
sosialtjenester og dyrere helsetjenester 
enn private konkurransebedrifter.  
 
Man kan da selvsagt spørre hvorfor folk 
ikke velger å handle slike varer på det 
frie markedet?  Forklaringen er enkel.  
De fleste velger å ta i mot de offentlige 
monopoltjenester fordi det offentlige 
tvangsapparatet allerede har innkassert 
betalingen for disse via skatteseddelen. 
 
Så lenge stat og kommune ”stjeler” 
folks penger for å produsere offentlige 
tjenester som deles ut ”gratis”, hindres 
valgfrihet og konkurranse.  Folk vil 
ikke betale dobbelt og tar derfor til 
takke med velferdsstatens ”gratis-

tilbud”.  Og alternative tilbud hindres 
fordi det offentlige 
finansieringsmonopolet gir en skjev 
konkurransesituasjon for private 
firmaer.  Dette endres ikke dersom 
systemet mykes opp eller køene blir 
uutholdelig lenge utenfor de offentlige 
monopolutsalgene. 
 
En oversikt over helsekøene fra 
Sosialdepartementet fra 1984/85 viser 
at helsekøene økte totalt fra 92 763 fra 
31.12.1984 til 106 448 1.7.1985.  Av 
disse økte køene for poliklinisk 
behandling i samme tidsrom fra 43 974 
til 50 808 og for innleggelser fra 48 762 
til 55 640. 
Det er derfor klart et behov for 
effektive private klinikker som Ring 
Medisinske Senter.  Tallene viser 
tydelig at man til tross for ”aksjon 
venteliste” og økte bevilgninger til det 
offentlige helsevesen ikke har klart å 
redusere køene, snarer tvert io mot.  
Køene har bare vokst både for 
innleggelser og poliklinisk behandling. 

 

 

Kapitel 3: Fremtidens helsemodell 

I 1960- og 1970-årene var det en 
utbredt oppfatning blant politikere og 
andre at økte helseinvesteringer skapte 
økte helsetilbud, m.a.o. at flere penger 
til den offentlige helsesektoren skapte 
flere og bedre helsetjenester. Selv om 
de fleste politikere – redde for 
forandringer som de er – fortsatt tror på 
dette, innser mange andre at nytenkning 
må til. 
 

Man er i ferd med å innse at dagens 
organisasjonsmodell og satsingen på 
store regionssykehus ikke har innfridd 
forventningene.  Spørsmålet som nå bør 
stilles og besvares er om ikke mindre 
fristilte enheter vil gi pasientene bedre 
service, kortere ventetid og mer 
medmenneskelig pleie enn 
mammutsykehusene? 
 
De store gigantsykehusene kan komme 
til å stå som symbol på vår tids 



mislykkede helsepolitikk på samme 
måte som pyramidene avspeiler 
forgangne tiders gigantomani. 
 
Jeg tror vi bør innse at dagens 
helsestruktur er ”mettet” med ressurser.  
Forbedringene kan ikke lenger oppnås 
ved å pøse flere milliarder inn i en 
pyramidestruktur som er foreldet.  
Forbedringene kan bare skje ved at vi 
slipper til iderikdom og skapertrang på 
et friere helsemarked og at vi fristiller 
produksjonsenhetene fra den 
byråkratiske fjernstyringen. 
 
En ny modell for 
helsetjenesteproduksjon kan bygges 
over en tredelt lest som bør omfatte en 
fristilling av: 
 
1. deler av sykehussektoren 
2. hele produksjonsenheter 
3. finansiering og forsikring 
 
Fristillingsmodellen kan omfatte to 
graderinger, enten delvis fristilling fra 
den offentlige fjernstyringen slik at 
produksjonsenhetene har egenansvar 
for drift og økonomi inn under en 
offentlig myndighet, eller full fristilling 
eller privatisering hvor hver enhet 
styres av private eiere. 
 
1.  Fristilling innen 

sykehussektoren. 

Sykehussektoren omfatter en rekke 
tjenester som kan settes ut på 
anbud til private selskaper og på 
denne måten fristilles helt eller 
delvis fra dagens offentlige og 
byråkratiske fjernstyring.  Disse 
tjenestene bør produseres i et fritt 
konkurransemarked hvor alle krav 
til effektivitet og lønnsomhet vil 

medføre samfunnsøkonomiske 
innsparinger. 
 
Denne fristillingsprosessen kan 
skje gradvis og over tid.  
Delvirksomheter som kan fristilles 
er blant annet: 
 
- Ambulansetjenesten 
- Måltisservice 
- Cateringbusiness 
- Service av medisinsk teknisk 

utsyr 
- Intern videreutdanning 
- Forvaltning av bygg og anlegg 
- Administrasjon  

 
2. Fristilling av produksjonsenheter 

Her kan man også tenke seg en to-
delt løsning: 
A: Delvis fristilling av offentlige 
sykehus, pleiehjem, aldershjem 
osv.  Disse kan omgjøres til egne 
stiftelser som drives som 
selvstendige økonomiske enheter 
med resultatansvar innen rammen 
av det offentlige 
forvaltningsapparatet. 
B. Full fristilling, privatisering av 
helseproduksjon i form av private 
poliklinikker, sykehus, sykehjem 
osv. 
 

3. Fristilling av finansiering og 

forsikring 
Bygging av nye sykehus kan 
finansieres på det frie markedet slik 
vi nå har sett forslag om når det 
gjelder Rikshospitalet.  Et privat 
prosjekteringsfirma, Holteprosjekt, 
har lagt frem planer for bygging, 
prosjektering og finansiering som 
skal gjøre det fullt mulig å 
ferdigstille et nytt Rikshospital 
uten å belaste offentlige 



investeringsbudsjetter. Planene for 
Rikshospitalet går ut på å bygge et 
helt nytt sykehus på en mindre 
sentral tomt for 1,7 milliarder 
kroner i alt hvorav 700 millioner 
skulle tas inn ved salg av det gamle 
Rikshospitalet foruten en milliard i 
banklån. 
 
Helseforsikringen må fristilles slik 
at den følger pasientene 
(forsikringstagerne) uansett om de 
velger private eller offentlige 
helsetilbud.  Når pasientene selv er 
herrer over egen forsikring har de 
en valgfrihet som vil skape flere 
konkurrerende produksjonsenheter. 
Helseforsikringen kan organiseres 
på mange forskjellige måter. Den 
kan være obligatorisk, i offentlig 
og privat regi.  Det beste ville være 
en kombinasjon av både offentlig 
og privat forsikring.  Et viktig 
poeng burde være at de som valgte 

privat forsikring slapp 
trygdeforsikringen over 
skatteseddelen eller fikk fratrekk 
for sin private forsikring, slik at 
ingen måtte betale dobbelt. 

 
Det avgjørende for vårt valg av 
helsemodell (produksjon, forsikring og 
finansiering) må være hvilken 
organisasjonsstruktur og markedsform 
som best utnytter råvarene; dvs 
arbeidskraft og kapital.  En slik effektiv 
produksjonsmodell vil være mest 
økonomisk forsvarlig og mest 
pasientvennlig.  Det vil være 
pasientenes valgfrihet som vil 
fremtvinge en service-innrettet 
produksjon.  
 
La meg videre utdype sider ved en slik 
fristilt modell for helsetjenester med 
eksempler fra en prosess som allerede 
er i gang i andre land. 
 

 
 
 
 
Kapitel 4: Fordelen ved avsosialisering 
 
”Det er umulig å få en så dynamisk 
prosess innenfor den offentlige 
sykehussektoren at den virkelig kan 
forandres til en effektiv 
helsevirksomhet” hevder lederen for 
den private svenske organisasjonen 
Praktikertjänst, Jan Engstrøm. 
Etter hans mening smuldres nye 
initiativ og ideer bort når de må males i 
helsebyråkratenes kvern. Først ved en 
privatisering kan ideene få riktig 
jordsmonn og blomstre utenfor 
helseentreprenørenes ideverden.  Først 
når trykket utenfra øker og det oppstår 

konkurranse om pasientene, vil det 
offentlige helsevesenet skjerpe seg. 
 
All kritikk av dagens monopolsystem 
preller av som vann på gåsa så lenge 
pasientene ikke har alternativer.  
Valgmulighetene endrer dette.  Da 
starter den prosessen som er helt 
nødvendig for å skape et bedre og mer 
pasientrettet helsetilbud. 
 
La oss ta utgangspunkt i dagens 
virkelighet.  I dag er stat, fylke og 
kommune både produsent, organisator 



og finansieringskilde for så godt som 
alle helsetilbud.  Det vil si at politikere 
og byråkrater både dirigerer 
produksjonsmålene, 
organisasjonsstrukturen og de enkelte 
produksjonsenheter.  I tillegg er det 
offentlige finansieringskilden, dvs 
innkreveren av forsikringspremier, og 
de er investorer. 
 
Vi har med andre ord et lukket 
helsemarked hvor kundene er helt ufrie 
fordi de verken kan velge 
helseprodusent eller bestemme over 
bruken av sin egen sykeforsikring 
(trygdekassen).  I et slikt lukket og 
politisk marked er det faktisk kundene 
som blir slaver, mens produsentene blir 
enerådende herskere som produserer 
etter behag og lar kundene vente i kø. 
 
Det er ingen politisk uenighet i Norge 
om at det offentlige bør ha 
hovedansvaret for organiseringen av 
helsetjenestene. Uenigheten går på 
produksjon og finansieringen.  Og det 
er intet i veien for å skille de to.  En ny 
helsemodell vil fortsatt kunne la 
hovedansvaret for organiseringen 
tilfalle offentlige organer, mens 
produksjonsansvaret og 
finansieringsansvaret bør kunne deles 
mellom det offentlige og det private 
markedet. 
 
Produksjonen av helsetjenester kan 
deles mellom private og fristilte 
offentlige helsebedrifter som blir drevet 
som økonomiske ansvarlige stiftelser, 
slik at all helseproduksjon blir drevet 
etter de samme lønnsomhetskriterier 
som annen vareproduksjon. 
 
En slik helseproduksjonsmodell vil 
tvinge helseprodusentene til å 

produsere de tjenestene som pasientene 
trenger.  I dagens system får man ingen 
”feed-back” fra kundene om hvilke 
tjenester som er bra eler dårlige, 
nødvendige eller unødvendige.  Med 
andre ord de raske signalene som 
fortjeneste og priser gir på et fritt 
marked, kommer ikke frem på det 
politiske helsemarkedet, fordi signalene 
fra kundene uteblir. 
 
Denne mangelen på informasjon leder 
til at den offentlige 
monopolprodusenten reagerer langsomt 
og ikke tilpasser seg pasientenes behov. 
Det er pasientene som blir 
skadelidende.  Resultatet blir også 
økonomisk sløsing fordi midlene settes 
inn på feil sted til feil tid og i medisinsk 
utstyr som blir dårlig utnyttet.  
Resultatet er vi i form av lange køer og 
pengesløsing.  Ingen kan med hånden 
på hjerte forsvare en slik politikk 
verken ut fra sosiale eller moralske 
kriterier. 
 
Ineffektiviteten ved dagens helsevesen 
er ikke en nødvendig følge av at det 
offentlige har et hovedansvar for 
helsesektoren – det bør den fortsatt ha i 
vår nye modell.  Men ineffektiviteten 
kommer fordi det offentlige også skal 
stå for produksjonen av helsetjenestene.  
Dette gjør at helt andre enn pasientene 
avgjør hvor helsemilliardene skal 
brukes. 
 
Helsebyråkrater og helsepersonell 
vinner.  Pasientene taper. 
 
La meg illustrere dette ved noen 
talleksempler fra Sverige.  I den 
svenske sykehussektoren økte antall 
ansatte fra 1970 til 1980 (i parentes) 
slik: 



 
 
Leger: 11 000 (17 000) 
Sykepleiere 23 000 (34 000) 
Undersykepleiere 2 000 (18 000) 
Sykehusassistenter 25 000 (68 000).  
I alt en økning av fra 61 000 til 135 000. 
 
 
Antall personer som jobbet på sykehus 
ble altså fordoblet i løpet av ti år – en 
økning på 50%.  I samme periode økte 
antall senger fra 123 000 til 127 000, en 
økning på 3 %, mens antall pleiedager 
for pasientene økte fra 37,8 millioner til 
38,5 millioner, dvs en økning på 2%. 
 
Konklusjonen på dette må bli at de økte 
ressursene i helsesektoren ikke har 
kommet pasientene til gode i samme 

grad som de ansatte.  Dette betyr også 
at de menneskelige og økonomiske 
ressursene ikke blir utnyttet best mulig 
og mest rasjonelt.  De vil kunne 
utnyttes bedre i en ny helsemodell hvor 
produksjonsenhetene fristiles fra 
offentlig styring.  La meg nevne ett 
eksempel på en fristilling/privatisering 
av en sykehusadministrasjon som har 
vakt oppsikt internasjonalt og som 
kalles ”Hawksbury eksperimentet”. 

 

 

Kapitel 5: Hawksbury – eksperimentet 

 
Hawksbury in Ontario i Canada er en 
liten by med 10 000 innbyggere som 
ligger mellom Ottawa og Montreal.  
Byens offentlige sykehus drev med 
underskudd og helsemyndighetene i 
Ontario besluttet å la et privat firma 
prøve å løse problemene.  Sykehusets 
styre var langt fra glad for denne 
løsningen, men satte likevel oppdraget 
ut på anbud.   
 
Det tredje største amerikanske 
helsefirmaet, American Medical 
International (AMI) fikk oppdraget. 
Man undertegnet en 12 års 
administrasjonskontrakt fra 1.1.1983.  
Hawksbury ble således det første 

privatdrevne eller fristilte sykehuset 
innen det offentlige kanadiske 
helsevesen. 
 
Resultatet var dramatisk.  Det årlige 
underskuddet på 500 000 dollar ble 
gjort om til et overskudd på 369 000 
dollar allerede første året.  
Arbeidsmoralen forbdret seg og 
sykehusets personalsjef uttalte at 
pasientservicen ble forbedret med 200 
prosent. 
Hva var det som skjedde?  Det skjedde 
ingen mirakler.  Forbedringene ble 
oppnådd med sunn fornuft, godt 
lederskap og en kombinasjon av 



medisinsk, teknisk og administrativ 
ekspertise.   
 
Det viktigste var at alle avdelingene ble 
gitt ansvar og ble pålagt å håndheve 
det. 
Eksperimentet pådro seg 
bemerkelsesverdig liten kritikk.  
Fagforeningene tiet og det var bare 
Sosialistpartiet som mente at den 
private administrasjonen av et offentlig 
sykehus var en trussel overfor det 
offentlige helsevesenet.  Men resultatet 
viste seg altså å være reduksjon av 
kostnader og forbedret standard.  
 
Hawsbury eksperimentet er beskrevet i 
boken ”Public Hospitals – Private 
Management” forfattet av David Davis  
og publisert av Adam Smith Institute i 
London i 1985.  Davis spør hvordan det 
private selskapet AMI kunne klare å 
administrere sykehuset så mye bedre 
enn sykehusets egen administrasjon.  
Svaret han gir er meget enkelt og lett 
begripelig. 
 

I et tradisjonelt offentlig sykehus er det 
et stort press for å øke tilbudet på 
prestisjeprosjekter, pleie og 
servicetiltak uansett kostnader.  Det er 
en tendens til å kaste pengene etter 
problemene i stedet for å sjekke 
grundig om pengene blir effektivt 
anvendt.  Mens for AMI ble det en 
hovedutfordring å mestre både 
besparelser og standardheving.  Hvis de 
feilet på noe hold, ville de miste 
kontrakten. 
 
Dette er et godt eksempel på fordeler 
ved fristilling av deler av det offentlige 
helsevesen.  Hawksbury eksperimentet 
er et godt bevis på at fristilling av deler 
av virksomheten ved et offentlig 
sykehus, gir et bedre helsetilbud til en 
lavere pris.  En fristilling av hele 
virksomheter som poliklinikker som vi 
kjenner fra vår egen virkelighet. City-
akuten i Stockholm åpnet i 1983 og 
Ring Medisinske Senter i Oslo i 1985.  
Begge disse vil omskrives senere 
henholdsvis i kapitel 6 og 10. 

 
 
Kapitel 6: ”City-akuten” i Stockholm 

 
Det er to hovedting som må til for å få 
et bedre helsevesen etter Johachim 
Santessons mening.  Denne unge 
dynamiske initiativtagere og leder for 
City-akuten i Stockholm, hevder at en 
mer effektiv organisering og et stykk-
pris-system er nødvendig for å få et 
bedret helsetilbud. 
 
Selv mener han at debatten bør dreie 
seg om hvordan helseproduksjonen 
bør organiseres, ikke om privat kontra 
offentlig helsetjeneste.  Det viktigste 

med City-akuten er etter hans mening 
ikke at den er privat, men at den er 
organisert riktig.  Det er måten den 
offentlige helsetjenesten er organisert 
på, som hindrer effektiv behandling.  
Mens 80 % av akuttilfellene kan 
behandles raskt og uten innleggelse, er 
den offentlige helsetjenestens 
polikliniske virksomhet basert på en 
modell som tar hensyn til de 
resterende 20 % som trenger mer 
omstendelig behandling og 
innleggelse. 



 
I Stockholm finnes det elleve 
offentlige sykehus med stor 
poliklinisk behandlingskapasitet. Med 
en befolkning på ca en million skulle 
dekningen være god nok.  Men likevel 
blir det lange køer.  Hovedgrunnen til 
dette er, etter Santessons mening, 
organisasjonsformen.  Det finnes store 
røntgenavdelinger, laboratorier osv. 
spredt over hele sykehuset.  Alle med 
egne ventetider og bestillingstider.  
(Jeg har tidligere nevnt eksempelet 
med pasienten som måtte legges inn 
en uke for en undersøkelse som tok 
noen få timer). 

 
City-akuten er organisert helt 
annerledes.  Den har resepsjon, 
røntgen, gynekolog, øre-nese-hals, 
kirurgisk og medisinsk avdeling på ett 
sted.  På City-akuten behandles årlig 
70 000 pasienter med en 
gjennomsnitts ventetid på en halv 
time.  Kostnadene pr pasient er kr 170, 
mens tilsvarende behandling på en 
offentlig poliklinikk er kr 470. 
 
Kostnadene kan variere en del ved de 
ulike avdelingene.  Noen tall fra 1982 
(Kilde SPRIS/RTV) viser følgende 
priser (med private i parentes): 

 

 
Allmenn intern medisin  kr 570 (155) 
Barnemedisin   kr 570 (149) 
Allmenn kirurgi   kr 575 (164) 
Ortopedisk kirurgi  kr 500 (164) 
Gynekologi   kr 600 (179) 
Øye-behandling   kr 320 (153) 
Allmennpraksis   kr 380 (118) 
 

 
Teoretisk mener Santesson at det 
offentlige helsevesenet kunne ha brukt 
samme modell som City-akuten, men 
hindres i praksis av sosialdemokratisk 
vanetenkning.  De ønsker ikke å 
fristille helseproduksjonen og de 
ønsker heller ikke å lønne legene etter 
innsats.  Da ville man risikere at noen 
tjenete bedre enn andre.  At dette ville 
avskaffe helsekøene blir av 
underordnet betydning når 
likehetsprinsippet lønnsmessig er 
avgjørende for de fleste politikere 
både i Sverige og Norge (dessverre). 
 

Sosialdemokratene og sosialistene 
bruker vår privatklinikk som slagtre i 
den ideologiske helsedebatten for eller 
i mot privat drift, mens det nye med 
vår klinikk er en bedre og mer effektiv 
organisasjonsmodell, sier Santesson. 
 
Det finnes dessverre mye overtro i 
befolkningen om at private 
helsetjenester ikke er så bra som det 
offentlige og at man ikke skal tjene 
penger på folks sykdomsom osv.  Man 
er så fastgrodd i sosialdemokratisk 
”tanketrask”, at når det nå er helt 
nødvendig å skjære ned på de 



offentlige helseutgiftene, så vil 
politikerne ikke la private overta, selv 
om de vet dette blir billigere. 
 
Venstresiden har dessverre klart å 
umuliggjøre en sakelig debatt også på 
dette området ved å bruke gamle 
debattriks.  De hevder at en fristilling 
eller en privatisering av helsetilbudene 
favoriserer de rike og at privatpraksis 
bare baseres på rent profittbegjær som 
fører til at pasientene blir behandlet 
etter et upersonlig samlebåndssystem. 
 
Det finnes i dag en massiv og stor 
offentlig yrkesorganisasjon med 
tusentalls administratorer, sykepleiere, 
leger osv. som kjemper for sin makt 
(og lønn) med slike argumenter.  Disse 
er en mye sterkere pressgruppe enn 
pasienter og andre som ønsker et mer 
effektivt helsevesen.  Disse sterke 
pressgruppene som ikke skyr noen 
midler (eksempel økte helsekøer) for 
”folkets beste”, er den kanskje største 
bøygen for fornuftige endringer. 

Så lenge denne pressgruppen kan 
innbille folk at det politiske markedets 
avgjørelser er mer rettferdig enn det 
frie markedet, står de sterkt.  Men den 
dagen det går opp for folk at også 
helsetjenester bør produseres på det 
frie markedet i konkurranse om 
kundenes gunst, da ligger mulighetene 
åpne for en bedre helseproduksjon.  
Da vil kundene/pasientene ha frihet til 
å velge.  Da vil alle produsentene av 
helsetjenester måtte legge seg i selene 
for å tilfredsstille kundenes behov 
innen dette varetilbudet i likhet med 

andre fri omsettelige varer og 
tjenester. 

Man kan jo tenke seg hvilke protester 
man ville få om andre varer skulle 
overføres til det offentlige 
produksjonsapparatet av en eller annen 
”god grunn”.  Noen kunne for 
eksempel hevde at all bilproduksjon 
burde skje i regi av det offentlige av 
sikkerhetsmessige hensyn eller fordi 
man skulle sikre at alle fikk like gode 
eller like store/små biler av en eller 
annen sosial rettferdighetsgrunn.  
Skulle man trekke parallellen helt ut, 
måtte også betalingen for bilene 
innkasseres på forhånd – over 
skatteseddelen. 

Du betalte din bilskatt og det ble 
sørget for at du i din levetid fikk et 
sosialt tilpasset og rettferdig 
befordringsmiddel.  Likeledes betalte 
du din offentlige bilforsikring som 
garanterte deg reparasjon ved de 
offentlige bilverksteder som også var 
tilkommet ved politisk vedtak av 
sikkerhetsmessige grunner.  
Politikerne skulle være sikre på at 
ingen bilverksteder eller bilfabrikker 
var profittorientert.  Ingen skulle 
”tjene penger” på folks behov for et 
hensiktsmessig fremkomstmiddel. 

Det skal ikke så mye fantasi til for å 
forestille seg hvilken effektiv 
bilproduksjon og bilreparasjoner dette 
ville føre til.  Både bilfabrikker og 
verksteder vil bli organisert etter like 
håpløse og ineffektive modeller som 



en hver offentlig monopolvirksomhet 
kan tillate seg.  P.g,a, manglende 
konkurranse kunne de innrette seg mer 
etter krav fra de ansatte enn krav fra 
kundene.  Kundene var der likevel –  i 
kø – og dessuten hadde de betalt på 
forhånd via skatteseddelen. 

I dag er offentlig bilproduksjon og 
bilreparasjon og produksjon av andre 
varer og tjenester i offentlig regi en 
helt utenkelig løsning i et fritt land.  
Men å overføre denne tankegangen til 
å omfatte helsetjenester ligger enda 
fjernt fra manges begrepsverden, 
dessverre.  Enn så lenge synes mange 
å akseptere at man må stå lenger i kø 
for å vente på helsereparasjoner enn på 
bilreparasjoner.  Knapt noen ville ha 
vært villig til å vente ett til to år på å 
få sin bil reparert på et verksted. (Noe 
som ikke hadde vært utenkelig dersom 

vi hadde hatt et offentlig 
bilreparasjonsmonopol.)  Men det må 
være udiskutabelt mye verre å måtte 
vente på reparasjon av egen helse. 

Reaksjonene begynner da også så 
smått å komme.  Folk finner seg ikke 
lenger i å køe for helsetjenester og er 
villige til å betale ekstra for å slippe 
når mulighetene byr seg.  Og 
mulighetene byr seg fordi noen leger 
og andre ønsker å bedre helsetilbudet 
ved å tilby alternativ behandling i nye 
private klinikker og sykehus.  Fordi 
det offentlige monopolmarkedet ikke 
tilfredsstiller folks behov for 
helsetjenester, åpnes det for et fritt 
helsemarked ved siden av det 
offentlige. 

Vi skal se på noen flere slike private 
tilbud i de to neste kapitlene. 

 

 

Kapitel 7: Privat hjerteklinikk 

Den første private hjerteklinikken i 
Skandinavia ble åpnet i Gøteborg i 
januar 1984.  Det ble altså Palmes 
sosialiststyrte Sverige som fikk den 
første private hjerteklinikken og ikke 
det ikke-sosialistiske Willoch-styrte 
Norge. 

Det må være et tankekors for norske 
velgere at dagens regjering heller 
prøver å bøte på vårt sosialiserte 
helsevesen med såkalte ”Aksjon 

ventelister” i stedet for å satse på en 
avsosialisering og fristilling av 
helsetilbudene.  Spesielt burde man ha 
kunnet satse på en fristilling av 
hjerteklinikker for å avhjelpe 
hjertekøene og hindre at mange 
nordmenn dør i hjertekøer hvert eneste 
år.  I stedet satser man altså på ”Aksjon 
venteliste” og ”Hjertebro” til andre 
land.  Den siste til Sverige. 



Studerer man den nye hjerteklinikken i 
Gøteborg, Scandinavian Heart Center, 
finner man ut at her har en fristiling fra 
den offentlige sentralstyringen latt 
initiativ og iderikdom skape en bedre 
og mer effektiv organisasjonsmodell.  
PÅ samme måte som ved City-akuten 
blir ressursene utnyttet bedre. 

Scandinavian Heart Center bygger på 
en helt ny pleiefilosofi. Den går ut på at 
hver lege tar ansvar for sine pasienter 
og at hver sykepleier tar hovedansvaret 
for to pasienter av gangen.  Samtidig 
utfører hver sykepleier forskjellige 
arbeidsoppgaver.  På denne måten får 
man en smidig ordning og unngår å 
ansette en rekke kategorier pleiere.  
Dette er så absolutt til fordel for 
pasientene som kan knytte en nær 
kontakt med sin lege og sin pleierske. 

Scandinavian Heart Centers 
initiativtager, docent Göran William-
Olsson, har bygget om Carlandska 
sykehjemmet til en hjerteklinikk for 15 
millioner kroner.  Klinikken vil kunne 

utføre 300 hjerteoperasjoner i året til en 
kostnad av kr 80 000 inkludert 10-12 
pleiedøgn.  Operasjonstilbudet er rettet 
mot hjertepasienter utenfor Sverige.   

Hjertekirurger ved Salgrenska sykehus 
føler de har kapasitet utover sitt arbeid 
ved det offentlige sykehuset.  Så i 
stedet for å dra til utlandet med sine 
ideer og sin arbeidslyst, satser de nå på 
å få utenlandske pasienter til Gøteborg.  
De har selv registrert at det er et stort 
behov for slike tjenester både i 
Tyskland, Nederland og Norge. 

Kritikken mot privatklinikken 
forstummet ganske raskt også fra 
sosialdemokratiske politikere i 
Gøteborg. Scandinavian Heart Center 
ble enig med kommunepolitikerne om 
en avtale som går ut på å kjøpe 2 000 
enheter blod fra det offentlige 
Sahlgrenska sykehuset pr år og at bl.a. 
røntgenavdelingen der bistår dem med 
et visst antall spesialundersøkelser pr 
år. 

 

 

Kapitel 8: Privat øyeklinikk 

Øyelege Carl Eric Ericcson driver den 
private klinikken Optagon i Stockholm 
som har konsentrert seg om å operere 
grå-stær foruten en del Plastiske 
operasjoner.  Optagon regner med å 
behandle ca 400 pasienter for grå stær 
og like mange for plastisk kirurgi pr år. 

Grå stær rammer frem for alt eldre og 
leder til synsnedsettelse.  Med moderne 
teknikk ved operasjon med 
intraokulære linser, det vil si kunstige 
linser som man setter inn i øyet, kan 
man få dramatiske forbedringer av 
synet. 



Det er nettopp på de spesielle 
høyteknologiske områdene at det finnes 
et stort behov for private initiativ.  Det 
er her den offentlige helsetjenesten med 
sin trege og langsomme organisasjon 
ikke henger med.  Pasientene 
foretrekker Optagon fordi de da slipper 
årelang ventetid og fordi 
privatklinikken har en høy teknisk 
standard. 

På Optagon koster en operasjon for grå 
stær kr 14 000.  Det er en pakkepris 
som inkludere operasjon og 
undersøkelser både før og etter 
operasjon og innbefatter intraokulære 
linser og alt som ellers hører med. Det 

eneste som kommer i tillegg er 
eventuelle hotellkostnader. 

Operasjonen utføres poliklinisk hvilket 
vil si at maan kommer til klinikken 
tidlig om morgenen og blir operert i 
løpet av dagen.  De svenske pasientene 
får ikke dekket beløpet fra 
trygdekassen, mens utenlandske 
pasienter får dekning av sin offentlige 
eller private sykeforsikring.  Målet for 
Optagons leder er å drive klinikken 
med overskudd på samme måte som 
ved en hver annen forsvarlig 
bedriftsleder som skal tenke på å 
investere og utvikle sin virksomhet for 
å overleve i et konkurransemarked. 

 

 

Kapitel 9: Fristilling av helsetjenester i Norge 

1985 ble det året da det for alvor ble 
fart i diskusjonen om fristilling av 
ørsmå deler av også den norske 
helsetjenesten.  Det har som nevnt ikke 
skjedd fordi sosialdemokratene tapte 
regjeringsmakten for fire år siden.  Det 
har ikke skjedd etter en bevisst ny 
politisk kurs.  Den ikke-sosialistiske 
regjeringen har ikke tatt noe initiativ til 
en avsosialisering eller 
privatiseringsreform av det norske 
helsevesenet.  Fristillingen har tvunget 
seg frem likevel.  Hovedgrunnen er at 
det offentlige monopolsystemet ikke 
tilfredsstiller markedets behov. 

 

Helsekøene har avdekket et behov for 
et mer pasientorientert helsetilbud.  Det 
har åpnet for et fritt helsemarked 
utenfor det lukkede monopolmarkedet.  
Helseentreprenører som aldri har fått 
gehør for sine ideer om nye 
organisasjonsmodeller innenfor det 
offentlige monopolsystemet, bryter nå 
ut av den byråkratiske tvangstrøyen og 
starter eget.   

En av de første var lege Jens Moe og 
hans nyskapning Ring Medisinske 
Senter.  Samme dag som han åpnet sitt 
private legesenter, gikk Arbeiderpartiet 
ut med sin nye helseplan hvor de ville 



forby private helsetilbud i god gammel 
sosialistisk stil. 

Den borgerlige regjeringen viser ikke 
samme steile holdningen, men det 
skinner tydelig gjennom at heller ikke 
den har fattet de positive sider ved en 
fristilling av helsetjenester.  Dette 
bunner i flere ting.  For det første fordi 
de som politikere er livredde for 
forandringer som de tror kan skremme 
velgerne og for det andre fordi Høyre er 
et konservativt parti som ønsker å 
bevare det bestående og for det tredje at 
det favoriserer en sterk statsmakt. 

Høyre vil aldri våge å gå inn for et 
totalforbud mot private helseklinikker, 
selv om den nye helseloven de nylig har 
innført, ikke er noe annet enn en ny 
variant av sosialistenes etableringslov 
som innskrenker legenes frie 
etableringsvalg.  Men Høyres skepsis 
mot en liberalisering innen helsevesenet 
er kommet klart til uttrykk gjennom 
deres sosialpolitiske talsmenn.  Her er 
noen eksempler. 

Høyres tidligere sosialpolitiske 
hovedtalsman, Christian Erlandsen, har 
uttalt seg meget kategorisk: ”Vårt 
helsevesen bør utvikles, organiseres og 
tilføres midler slik at privat 
helsetjeneste som alternativ blir 
uaktuelt.”  Jo Benkow: ”Det private 
innslaget kan gå nye veier og finne 
frem til alternaive metoder.  Men det 
aller beste er naturligvis at det 
offentlige kan løse alle oppgavene.  Og 
til slutt Leif Arne Heløe: ”Privatisering 
er ikke noe Høyre har lagt opp til. La 
det være helt klart.” 

Med denne bastante holdningen mot en 
fristilling av helsetjenester fra ledende 
politikk hol, kan man ikke håpe på noen 
direkte forgang.  Men man får håpe på 
at den utviklingen som nå er i gang vil 
vise seg tilfredsstillende for pasientene 
slik at Høyres pragmatiske holdning 
etter hvert vil kunne forsvare en økt 
fristilling innen dagens helsemonopol, 
og at Høyres to 
interesseorganisasjonspartnere i 
regjeringen også etter hvert tar til 
fornuft. 

 

 

Kapitel 10: Ring Medisinske Senter 

Mandag 20. mai 1985 åpnet Ring 
Medisinske Senter i sine nye lokaler på 
Volvat i Oslo.  Selv om man i Norge 
har lange tradisjoner med privatdrevne 
sykehus og institusjoner – særlig i regi 
av ideelle organisasjoner som etter 

hvert mer og mer er blitt innfanget av 
det offentlige helsemonopolets lange 
arm – må man si at Ring Medisinske 
Senter representerer noe nytt innen 
norsk helsevesen. 



Det er et helsesenter som dekker folks 
behov for helsetjenester hele døgnet.  
Gjennom andelsmedlemskap vil folk 
kunne få et tilbud som tidligere ikke har 
vært tilgjengelig utenfor de større 
offentlige sykehusene.  I praksis er 
Ring Senteret organisert etter samme 
effektive modell som City-akuten i 
Stockholm bortsett fra at legene ikke 
betales etter et stykkprissystem.  De får 
fast lønn, dog med en bonus basert på 
en overskuddsdeling. 

Lege Jens Moe har også tidligere vist at 
han hadde gründertalenter gjennom sin 
etablering av Luftambulansen.  Det 
siste halvåret har han for alvor bevist at 
han er en av landets fremste 
helseentreprenører.  Han har planer om 
å starte flere helsesentra, et stort 
sykehus, hjertebro til Sveits og 
spesialutdanning for helsepersonell. 

Jens Moe er sikkert ikke den enste med 
ideer om hvordan helsevesenet skal 
kunne organiseres bedre.  Det er flere 
som nå fristiller seg fra det offentlige 
helsemonopolet uten at politikerne 
egentlig har lagt forholdene til rette for 
det.  Tenk hvilke skaperkraft og 
iderikdom som kunne forvirkeliggjøres 
dersom politikerne hadde jobbet for og 
ikke i mot landets helseentreprenører?  
Det ville ha gitt nasjonen bedre 
helsetilbud, fornøyde pasienter og sist 
men ikke minst fornøyde 
helseentreprenører som ville kunne 
gledes over å tilby stadig bedre 
helsetjenester. 

Selv kunne Jens Moe ikke trives eller 
utfolde sin iderikdom innenfor den 
tvangstrøyen det offentlige helsevesen i 
dag representerer. Når Arbeiderpartiets 
sosialpolitiske talskvinne, Gunn Vigdis 
Olsen Hagen, uttrykker sin misnøye 
med Moe’s privatklinikk og mener at 
han heller burde ha virket innenfor det 
offentlige systemet, så viser hun bare at 
hun over hodet ikke har begrep om 
hvordan ting fungerer i virkelighetens 
verden.  Dessverre finnes det mange 
slike ideologiske blindgjengere. 

Selv uttrykker Jens Moe det slik: 
”Offentlig helsevesen er styrt av 
ideologiske blindgjengere i en 
helseadministrasjon som ikke sanser 
realiteter i det hele tatt.  Deres største 
mål er å hindre at legene tjener penger 
og at helsevesenet ikke drives på en 
måte som ikke tilfredsstiller dem rent 
politisk.  Et offentlig helsevesen styrt 
av slike ideologiske sneversyn er dømt 
til å mislykkes.  Dette er forferdelig 
trist.” 

Jens Moe’s egne erfaringer har lært 
ham at pasientene blir som kasteballer 
mellom allmennleger, spesialister, 
laboratorier, røntgenavdelinger og 
operasjonsstuer i dagens helsevesen.  
Dette er både urasjonelt og meget 
pasientfiendtlig.  Bakgrunnen for at han 
startet til medisinske senter var nettopp 
å få frem et bedre tilbud til pasientene 
hvor alle disse servicetilbud fantes på 
ett sted og hvor pasientene kunne få 
service døgnet rundt. 



Nøkkelordene for Moe er 
tilgjengelighet, kontinuitet og service.  
Pasientene skal ha krav på vennlighet 
og respekt.  I og med at pasientene ved 
Ring Medisinske Senter betaler direkte 
gjennom ekstraforsikring i tillegg til 
trygdekassen, går de inn med hevet 
hode og kan forlange service.  De er 
”herrer” og ikke ”slaver” i dette nye 
helsemarkedet. I det offentlige 
helsemarkedet er de så absolutt slaver.  
De må praktisk talt stå med luen i 
hånden og føle seg beklemt.  De føler 
seg som sand i maskineriet. 

Ring Senterets organisasjonsmodell går 
ut på at alle tjenester tilbys på et og 
samme sted og at legene jobber i team.  
Kjernen er allmennlegen. Han 
representerer kontinuiteten og har 
hovedansvaret for pasienten.  Men 
allmennlegen må jo ofte henvise videre 
til spesialist.  Senteret er derfor slik 
organisert at de fleste spesialister fines 

tilgjengelig i samme hus.  De har god 
tid mellom pasientene og kan derfor 
bistå allmennlegene med råd.  Dermed 
slipper man en hel del henvisninger til 
spesialist, noe som gjør 
behandlingsprosessen enklere. 

På senteret jobber nærmere 60 
personer, deriblant 18 faste 
leger/spesialister.  Tonen er meget 
omgjengelig, smilende og høflig.  Man 
får inntrykk av å komme inn i en 
familiebedrift hvor alle er innstilt på å 
yte maksimalt. Pasienten må betale en 
medlemskontingent på kr 1 800.  Dette 
er en engangsinnbetaling som er med 
på å finansiere senteret og utstyret.  I 
tillegg betales en årlig avgift på kr 700.  
Dette er grunnsystemet. I tillegg får 
senteret dekket 15-20% av de årlige 
kostnadene gjennom folketrygden.  
Egentlig kan man si at det offentlige 
slipper billig unna med et slik todelt 
system. 

 

 

Kapitel 11: Andre private alternativer 

Helsekøene har ført til at både 
investorer og leger nå planlegger 
alternative helsetilbud i flere deler av 
landet.  Dessuten har den restriktive 
helseloven ført til at de leger som ikke 
får avtaler med kommuner eller fylker, 
må satse for seg selv dersom de ikke 
ønsker å jobbe i den offentlige 
sykehussektoren. 

I Stavanger er det opprettet et privat 
selskap som heter Hospitalservice.  
Planen er å åpne et privat legesenter på 
Forus utenfor Stavanger i oktober i år.  
Senteret skal ha tilknyttet 50 leger og 
sykepleiere og tilby medisinske 
tjenester på mange spesialområder.  Det 
vil bli organisert etter samme modell 



som Ring Medisinske Senter.  Senteret 
regner med et medlemstall på 5 000. 

Senteret vil også behandle andre 
pasienter enn egne medlemmer.  
Medlemmene har imidlertid 
fortrinnsrett.  Det er mulig at senteret 
vil spesialisere seg innen hjertekirurgi i 
tillegg til spesialfelter som plastisk 
kirurgi, idrettsskader, gynekologi og 
hoftelidelser.  Reklamemannen, 
direktør Ivar Oftedal, som står bak 
planene, tenker stort og ser muligheter 
for utvidelser både nasjonalt og 
internasjonalt.  Senteret skal være et 
sted for medisinsk utvikling og Oftedal 
kan også tenke seg å etablere et sykehus 
på sikt. 

Bergen vil også få et stort privat senter i 
løpet av året.  Senteret skal ha 24 leger 
og investeringene beløper seg til 30 
millioner kroner.  Bak dette 
legesenteret står Hospitalservice i 
Stavanger, Investeringsselskapet 
Medinor og en gruppe Bergensleger. I 
motsetning til de tidligere nevnte 
sentrene vil dette ikke la pasientene 
tegne egenandeler/medlemskap.  De 
satser på forsikringsordninger.  Flere 
norske forsikringsselskaper er for lengst 
i ferd med å planlegge slike 
helseforsikringer og vil tilby dette på 
markedet så snart de private 
legesentrene og sykehusene gjør slike 
forsikringer attraktive. 

I Bergen planlegges det dessuten et 
hjertesenter av to hjertespesialister og 
en spesialsykepleier som vil tilby 

avanserte undersøkelser. Senteret har 
ingen avtale om driftstilskudd fra 
fylket.  Dersom de ikke får det, vil de 
måtte øke prisene.  I tillegg til dette 
planlegger tre plastikkirurger etablering 
av Plastkirurgisk Institutt.  Videre 
venter nå en røntgenlege, tre 
røntgensykepleiere og en siviløkonom 
venter på godkjenning fra 
Helsedirektoratet om å starte et privat 
røntgensenter som har til hensikt å 
samarbeide med Bergen Helsesenter. 

Medinor AS er et investeringsselskap 
for privat helseproduksjon opprettet av 
fem næringsdrivende med Joachim 
Holter og Tharald Brøvig i spissen.  
Medinor har tre hovedområder; import 
og produksjon av medisinsk teknisk 
utstyr, administrasjon av sykehus og 
klinikker i utlandet og deltagelse i 
norske private legesentra og klinikker. 

I tillegg til disse planlagte nyskapninger 
innen privat helseproduksjon, har vi 
Mesnalien Hospital og kurssted utenfor 
Lillehammer og Klinikk 8 (AS Hjalmar 
Brandtingsvei Legesenter).  Begge 
disse har søkt om å få godkjenning som 
sykehus i likhet med Jens Moe og 
begge har nå fått sine søknader 
innvilget.  Grunnen er at det i dag bare 
blir gitt refusjon fra trygdekassen for 
poliklinisk behandling og ikke for 
innleggelse eller overnatting. 

Myndighetene har ikke nektet disse tre 
konsesjoner for sykehusdrift, men det 
offentlige legger visse restriksjoner på 
dem av  hensyn til blant annet 



ansettelser slik at de ikke ”tapper” det 
offentlige for dyktig personell. 

I en pressemelding fra 
Sosialdepartementet 9.12.1985 heter 
det: 

Regjeringen gir klarsignal til privat 

sykehusdrift 

”Regjeringen har gitt 

Sosialdepartementet fullmakt til å 

godkjenne privat sykehusdrift.  

Forutsetningene er at det ikke blir gitt 

godtgjørelse fra Folketrygden utover de 

refusjonene som vanligvis gis for 

medisinsk behandling utenfor sykehus 

(privat legevirksomhet og poliklinisk 

behandling). 

Det skal stilles samme krav til 

medisinsk forsvarlig drift ved offentlige 

og private sykehus. 

For å sikre at eventuell etablering av 

private sykehus blir en reell avlastning 

av det offentlige helsevesenet bør 

godkjennelse av private sykehus avslås 

dersom dette kan innebære 

uforholdsmessig stor avgang av 

personell fra stillinger i det offentlige 

helsevesen. 

Det skal legges vekt på at private 

sykehus ikke må skade 

helsepersonellsituasjonen i utkantstrøk. 

Søknader om etablering i områder med 

størst udekket behov for sykehustilbud 

bør prioriteres.” 

Slike restriksjoner sier ikke så lite om 
tankegangen hos våre 
helsemyndigheter.  Dersom noe 
lignende skulle praktiseres av andre 
departement ville man for eksempel 
kunne hindre folk fra å søke seg fra 
offentlige bedrifter til private.  Om 
dette ikke direkte kan kalles 
yrkesforbud, gir det i alle fall meget 
sterke frihetsbegrensninger.   

Slike restriksjoner legger selvsagt også 
en klam hånd over ikke bare 
helsepersonellets frihet, men også over 
for de nye private helsesentrene som er 
i stand til å tilby sine ansatte 
interessante og selvstendige jobber. Fri 
konkurranse om helsepersonell ville 
dessuten kunne medføre positive 
resultater også innen det offentlige 
helsevesen, som ville måtte sskjerpe 
seg for å tiltrekke seg de beste folkene. 

Det vil bli spennende å følge med i den 
videre utviklingen på helsefronten i 
1986 og fremover etter de fremstøt vi 
har set i 1985. En viktig faktor i hele 
denne fristillings- eller 
privatiseringsproblematikken er 
selvsagt finansieringen.  N ny modell 
for helsetjenester må også vurdere 
alternative løsninger på dette området 
slik at alle får en rettferdig tilgang på 
helsetjenester til en overkommelig pris 
og slik at folk i fremtiden slipper å 
betale dobbelt.  Jo flere private sykehus 
man får, jo større blir selvsagt 
pasientgrunnlaget for private 
forsikringstilbud. 



Privat sykeforsikring 

Forsikringsselskapet Skandia var først 
ute med privat sykeforsikring i Sverige, 
den såkalte VIP-forsikringen, som blant 
annet garanterte rask 
sykehusbehandling og gratis reise til 
sykehuset.  Målgruppen er 
næringslivsfolk som ikke har tid til å 
være syke fordi fravær fra jobben vil 
skape problemer for bedriften.  Bare få 
måneder etter at Skandia lanserte denne 
forsikringen, kunne det konstateres at 
den var en suksess. 

Flere tusen selvstendige 
næringsdrivende og nøkkelpersoner 
innen større bedrifter tegnet denne 
forsikringen som garanterte rask 
behandling på de to private sykehusene 
Sophiahjemmet i Stockholm og 
Carlandska i Gøteborg.  Flere andre 
forsikringsselskaper ønsker å tilby 
lignende forsikringer.  Problemet er 
bare at det enda ikke finnes nok private 
sykehus med tilstrekkelig kapasitet til å 
dekke et økende antall 
forsikringstagere. 

Forsikringsselskapet Trygg Hansa har 
satt i gang et storstilt utredningsarbeid 
for å kunne møte den økende 
etterspørselen etter rask 
syklehusbehandling.  Direktør Svante 
Ödman sier at det er et sterkt ønske fra 
selskapets mange aksjeeiere og at han 
tror det kommer til å skje noe på denne 
fronten meget raskt. 

Det finnes i dag allerede en rekke 
svenske leger som på grunn av den 
svenske Dagmar-reformen (Palmes 
kopi av Willochs helselov) er utestengt 
fra mulighetene til å drive privatpraksis 
med støtte fra trygdeverket.  Disse vil 
selvsagt være interessert i å jobbe for 
private sykehus.  De 
forsikringsmodeller som nå diskuteres i 
Sverige, skal kunne tilbys vanlige 
svenske borgere fra alle deler av landet. 

Privat sykeforsikring som i første 
omgang har tvunget seg frem for 
selvstendige næringsdrivende som ikke 
har anledning til å være borte fra sin 
virksomhet uten å miste kunder, kan 
vise seg å bli et attraktivt tilbud for 
flere grupper.  Hva en slik forsikring vil 
komme til å koste, vil selvsagt være 
avhengig av hvor mange 
forsikringsdeltagere som melder sin 
interesse. 

I England averteres det nå privat 
sykeforsikring for 15 kroner uken.  Et 
slikt tilbud dekker privat 
sykehusbehandling for de som må vente 
mer enn to måneder, med inntil kr 
50 000 pr år for vanlige operasjoner og 
inntil kr 100 000 for hjerteoperasjoner 
mot dobbel premie. Bak dette tilbudet 
står Automobil Association Insurance 
Service og Private Patients Plan. 

Norske forsikringsselskaper sitter som 
nevnt også med planer for privat 
sykeforsikring som vil bli lansert etter 
hvert som det private sykehustilbudet 



vokser frem.  Man kan ikke se bort fra 
at det kan bli mange ulike tilbud.   

Hvor mye av helsetjenestene som skal 
privatfinansieres vil utkrystalliseres 
etter hvert.  Eter som den teknologiske 
utviklingen vinner frem på det 
medisinske området, vil folk kan hende 
være villige til å betale mer for 
helsetjenester i fremtiden enn de er i 
dag. 

I en offentlig utredning som lederen for 
den uavhengige britiske 
forskningsinstituttet Institute of 
Economic Affairs (IEA), Arthur 
Seldon, skrev i 1970, ble det fastslått at 
halvparten av den offentlige 
helsetjenesten kunne privatfinansieres.  
Tallet var som alltid et kompromiss.  
Seldon mente den gangen at grensen 
gikk ved 2/3 og mener nå at minst ¾ av 
alle helsetjenester kan betales via privat 
sykeforsikring. 

På spørsmålet om hvor lenge 
myndighetene kan hindre 
markedskreftene fra å tilgodese 
pasientenes behov, svarer han 10-15 år.  
Prosessen mener han vil akselerere med 
opptrappingen av privat forsikring, 
private sykehus og klinikker.  Det vil 
etter hans mening kunne ha gått raskere 
om britisk sykeforsikring var blitt 
drevet på profittbasis i stedet for av 
ideelle ”non-profit” organisasjoner.  
Seldon ønsker tilbud fra amerikanske 
og europeiske forsikringsselskaper som 
kan gi alle engelskmenn den samme 
private sykeforsikring som britiske 

selskaper i dag gir syv prosent av 
befolkningen. 

PÅ spørsmålet om private 
forsikringsordninger ikke gir 
helsetapere, svarer Seldon at det 
offentlige helsetilbudet aldri har skapt 
likhet i tilgang til helsetjenester.  Det er 
motsatt.  Den offentlige helsetjenesten 
overfører ressurser fra de fattige til de 
rike.  De fattige ville ha fått det mye 
bedre om de hadde fått beholde sine 
skattepenger og kjøpt sine egne 
helsetjenester på det frie markedet med 
privat forsikring. 

I England er det nå en gradvis overgang 
til private, fristilte og gjensidige 
markedsinstitusjoner slik det var på en 
rekke områder frem til begynnelsen av 
1900-tallet og som sosialistisk 
velferdspolitikk den gangen forhindret 
fra å utvikle seg til å gi hele 
befolkningen et tilfredsstillende ikke-
offentlig helsetilbud. 

Hvis politikerne ikke den gangen hadde 
misbrukt staten til å overta både helse-, 
bolig-, utdannelses- og 
pensjonsforsørgelsen, ville 
produksjonen av disse tjenestene ha 
fremkommet naturlig på det frie 
markedet som svar på menneskenes 
skiftende individuelle behov som all 
annen vare- og tjenesteproduksjon på 
det frie markedet.  Dermed ville statens 
oppgave ha begrenset seg til noen få og 
spesielle offentlige varer”  som hadde 
gjort det unødvendig for politikerne å 
sosialisere så store deler av borgernes 



penger som førte til den uheldige 
offentlige maktkonsentrasjonen vi ser i 
våre velferdsstater i dag. 

Resultatet av velferdsstatens utvikling 
ble ikke forutsett for 50 år siden, den 

gangen den kunne ha blitt stanset.  De 
uheldige resultatene er synlig nå når 
nødvendigheten av å reformere 
velferdsstaten er stor, men den 
administrative og politiske viljen for 
slike reformer er svak. 

 

 

Kapitel 12: Den videre debatten 

Det er mitt håp at dette heftet har 
bidratt noe til den videre debatten om 
helsevesenet og hva som må gjøres for 
å fristille deler av den offentlige 
helsetjenesten.  Det er en voksende 
erkjennelse av at problemet med vårt 
sosialiserte helsemonopol ikke er et 
bevilgningsproblem.  
Administrasjonssjef ved Notodden 
Fylkessykehus siden 1975 og tidligere 
økonomisjef og sjefssykepleier ved 
samme sykehus siden 1960, John 
Alvheim, bør vite hva han snakker om 
på dette området.  Etter hans mening 
kan vi ikke bevilge oss bort fra 
sykehuskøene.  Erfaringene fra de siste 
ti årene har vist at den vesentlige delen 
av overføringene til sykehusene har gått 
til lønnsøkninger og bedre 
arbeidsforhold for de ansatte. 

Det kan kanskje i den sammenheng 
være av interesse å trekke frem tall fra 
Statistisk Sentralbyrå over 
driftsutgiftene ved ulike 
helseinstitusjoner. I 1983 var 
lønnsutgiftene 15 milliarder av de totale 

driftsutgiftene på 19,8 milliarder 
kroner. 

Når det gjelder tiltak for å redusere 
sykehuskøene tor Alvheim på en 
kombinasjonsløsning som går ut på 
økte bevilgninger til medisinsk teknisk 
utstyr, omorganisering av den 
nåværende tradisjonelle og til dels 
ineffektive sykehusdrift og en betydelig 
sterkere styring av den faglige driften 
på alle nivåer.  Jo sterkere innslag en 
får av ulike private helse- og 
sykehustilbud, jo raskere vil dette føre 
til at de offentlige sykehusene må legge 
om sin nåværende driftsform, hevder 
administrasjonssjef John Alvheim. 

Debatten om de nye løsningene innen 
helsevesenet har dessverre få talsmenn 
innen egne rekker.  Forhåpentligvis vil 
disse synspunktene til John Alvheim 
fremmes med større styrke i årene som 
kommer. Etter hvert vil det høstes 
erfaringer med nye organisasjons- og 
driftsformer fra fristilte sykehus og 
private klinikker som gir håp en nye giv 
for nødvendige strukturendringer. 



De forslitte argumentene fra sosialister 
og sosialdemokrater som får helhjertet 
støtte fra den overveldende delen av 
helsepersonell innen helsemonopolet 
om at bare større bevilgninger kan 
avskaffe helsekøene, vil forhåpentligvis 
ikke holde stand mer økonomiske og 
sosialt akseptable alternative løsninger. 

Det er mitt håp at dette debattheftet i 
noen grad har vært med på å belyse 
mulighetene for alternative løsninger 
innen helsevesenet som vil kunne bane 
veien for en mer fremtidsrettet og 

effektiv helsemodell til beste for både 
pasienter og samfunnsøkonomien. 

En undersøkelse fra Norges 
Markedsdata i januar i år viser at det er 
flertall i befolkningen for private 
sykehus. 41 % sier ja, 32 % sier nei og 
27 % er i tvil.  Man vil håpe at en så 
klar tale fra det norske folk vil gi 
regjeringen det nødvendige mot som 
skal til for å legge forholdene til rette 
for private alternativer innen 
helsesektoren. 

 

Anne Beth Moslet 
Karmøy, Januar 1986 


