
Sak 9.1 Resolusjon sykehus  

Sykehusene trenger mer ressurser. 

Legeforeningens landsstyre mener at: 

• Norge bruker for lite penger på helsetjenesten.  

• Sykehusene må tilføres økte ressurser. Investeringer i bygg, medisinsk-teknisk utstyr, 

IKT og kompetanse ivaretas ikke godt nok. 

• Omstillingsprosessene må bedres. Legene må involveres og kostnadene dekkes. 

Nye tall fra OECD viser at Norge bruker stadig mindre av BNP på helse. Helseutgiftenes 

andel av BNP er nå 9,1 %, i 2003 brukte vi 10 %. Helseutgiftene er nå lavere i Norge enn i de 

fleste land vi sammenlikner oss med. I virkeligheten kommer Norge enda dårligere ut fordi 

våre utgifter inkluderer langtidspleie. Andre land vi sammenligner oss med, rapporterer dette 

som sosiale utgifter. Korrigert for kjøpekraft i henhold til det europeiske statistikkbyrået 

Eurostat bruker Norge enda mindre penger på helse.    

Legeforeningen mener at sykehusenes økonomiske rammer må utvides. Fra politisk hold vises 

det til stadig økende sykehusbudsjetter, overforbruk og omstillingsbehov. Legene opplever 

ressursknapphet og økende arbeidsbelastning. Det blir for lite tid til hver enkelt pasient. 

Forskyvning av arbeidsoppgaver til kveld, natt og helg reduserer kvaliteten og påvirker 

pasientsikkerheten og legers helse negativt. I tillegg medfører dette også redusert kapasitet til 

å drive undervisning med god kvalitet i medisinutdanningen. Til tross for politisk pålegg, er 

det fortsatt en utstrakt bruk av midlertidige ansettelser for leger i spesialisering. 

Legeforeningen har lagt frem rapporter som bekrefter at sykehusene mangler 

investeringsmidler til bygg, medisinsk-teknisk utstyr, IKT og kompetanse. Forfallet og 

vedlikeholdsetterslepet er tydelig, og andelen gjeld i den samlede balanseverdien øker. Ingen 

regionale helseforetak kan vise til systematisk investering i kompetanse. 

Omstilling er nødvendig, men må foregå på faglige premisser. Ansatte må involveres i alle 

ledd av omstillingsprosessene. Det betyr at legene må få avsatt tilstrekkelig tid til dette 

arbeidet. Kostnadene ved omstilling må dekkes. Effektiviseringsgevinstene kan ikke hentes ut 

før etter at omstillingen er gjennomført. 

  

 


