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Høring – NOU 2016: 3 Ved et vendepunkt – Fra ressursøkonomi til 

kunnskapsøkonomi 

 

Det vises til brev fra Legeforeningen datert 17.3.2016. 

 

Grunnet svært kort svarfrist, har styret i Norsk overlegeforening behandlet saken pr. e-post. 

Styret vedtok følgende uttalelse i saken: 

 

Of har gjennomgått Produktivitetskommisjonens annen rapport. Innledningsvis vil Of 

understreke at foreningen støtter opp om dette viktige arbeidet. Å sikre fremtidig bærekraft for 

en solidarisk basert velferdsstat er av overordnet betydning for alle samfunnsaktører, herunder 

arbeidstakerorganisasjonene. 

 

Kommisjonen har hatt som oppgave å analysere den svake produktivitetsutviklingen de senere 

årene, og foreslå tiltak for å styrke produktiviteten. Som ledd i utredningsarbeidet har utvalget 

gjennomført en bred gjennomgang av situasjonen både i privat og offentlig sektor, og fremmer 

tilrådinger for å styrke produktiviteten fremover. 

 

Of vil peke på at denne tilnærmingen er meget ambisiøs, og for å lykkes på alle områder burde 

det vært gjennomført en rekke under-utredninger. Etter Ofs syn kunne utvalget med fordel ha 

avgrenset oppdraget ytterligere. En snevrere tilnærming kunne ha styrket kvaliteten i 

utredningsarbeidet. 

 

Etter Ofs syn er utvalgets sammensetning heller ikke egnet til å kunne løse alle oppgaver som 

følger av en så bred tilnærming. Utvalgets tilrådinger berører sentrale samfunnsområder hvor 

en rekke ulike forhold må avveies mot hverandre, og hvor detaljert kunnskap er avgjørende for 

utdypende problemforståelse. Rapporten bærer imidlertid preg av at økonomihensyn alene i 

mange sammenhenger blir for dominerende, og at andre viktige samfunnshensyn kommer for 

dårlig frem. Trolig ville utsiktene for å lykkes være større med et utvalg som var mindre 

ensidig sammensatt. 

 

Etter Ofs syn er utvalgets rapport omfattende, men ujevn i kvalitet. I enkelte deler gjøres 

det gode og nyanserte gjennomganger bygget på et rikt kildemateriale, og det fremmes 

nyanserte og detaljerte tilrådinger. Ett eksempel er kapittelet om utdanningssektoren. I 

andre avsnitt er fremstillingen ensidig og tidvis grensende mot det tendensiøse og 



utvalget baserer seg på få kilder. I disse passasjene etterlates det et inntrykk av at 

utvalget i for stor grad har latt enkeltpersoners agenda styre utvalgets arbeid, og at 

utvalget selv ikke besitter tilstrekkelig kompetanse til å ettergå innspillene. Analysene 

kan da bli for enkle, og tilrådingene lite treffsikre.  

 

Ofs hovedinnvending mot arbeidet er knyttet til de overordnede forutsetningene arbeidet 

bygger på. Valgene her danner grunnlaget for store deler av rapporten, og feilslutninger har 

derfor konsekvenser for hele arbeidet. Her kommer dessverre manglende balanse og nyanser i 

fremstillingen tydeligst fram. Dette er etter Of syn meget uheldig, og svekker den overordnede 

tilliten til utvalgets arbeid. De valgte forutsetningene fremkommer av tabell 4.1 og 4.2 i 

rapporten; 

 

 
 



I tabell 4.2 pkt 2 fremkommer det at brukerfrekvenser for individrettede offentlige tjenester fra 

2010 legges til grunn i framskrivningene. En stor andel av tjenestene er helse- og 

omsorgstjenester. Forutsetningen innebærer at forbruk av helsetjenester øker proporsjonalt 

med økende levealder. Forutsetningen omtales i forskningen som ”naiv tilnærming”, og har 

dårlig forskningsmessig belegg. En proporsjonal økning stemmer heller ikke overens med den 

observerte utviklingen. Med økende levealder vil de aldersbestemte brukerfrekvensene flytte 

med om lag den samme økningen i levealder; ved ett års økning i levealder vil 

brukerfrekvensen for en 70 åring tilsvare brukerfrekvens for en 69 åring før levealders-

økningen. Beregningene må også justeres for kostnad siste leveår, som utgjør en betydelig del 

av totalkostnaden. Dette er en en-gangs kostnad.  

 

I tabell 4.2 pkt 3 fremkommer at det legges til grunn en 1 prosent vekst for alle sivile tjenester 

knyttet til standardheving. Igjen utgjør helsetjenester hoveddelen av volumet. Forutsetningen 

er ikke i tråd med den observerte utviklingen de siste årene. Fremføring av en prosent vekst 

over 45 år skaper ikke uventet en betydelig utfordring. Holdes alle andre faktorer konstant 

vil denne forutsetningen alene føre til 56 % økning i ressursinnsatsen (og 

bemanningsbehovet).  Forutsetningen forklarer alene hoveddelen av utfordringsbildet. 

 

Etter Ofs erfaring er altså forutsetningene som legges til grunn feilaktige, eller usikre. 

Brukerfrekvensene er feilaktig fremskrevet, og den prosentvise økningen knyttet til 

kvalitetsheving lite sannsynlig. Effektene av økende pensjonsalder, prospektiv forsørgerbrøk, 

og økende andel friske eldre er også dårlig fremstilt. Dette er en avgjørende svakhet ved 

utvalgets rapport. 

 

Of vil i det videre omtale enkelte forhold i rapporten som er av særlig betydning for 

organisering av helse- og omsorgstjenestene og forskning. 

 

Kapittel 5 omhandler forskning og utdanningssektoren, og tiltak som kan bidra til økt 

produktivitet. Of oppfatter at det gis en god fremstilling av utfordringene i sektoren, og at det 

gjøres gjennomgående gode avveininger. Of er kjent med mange av utfordringene som 

beskrives, og ser behov for økt autonomi og styrket rekruttering i sektoren. Of tror det vil være 

riktig å styrke den faglige styringen av utdanningsenhetene, og videre å påse at andelen tema-

rettet forskning ikke blir for høy.  

 

Etter Ofs syn vil også øvrig høyspesialisert virksomhet som sykehusene profitere på en 

sterkere faglig styring og autonomi. Verdens fremste sykehus er ledet av sterke faginteresser 

(eksempelvis Mayo clinic). Prinsippet om profesjonsnøytral ledelse i sykehus (1999) er etter 

Ofs syn lite hensiktsmessig, og har medført betydelige utfordringer i styring av norske 

sykehus. Produktivitetskommisjonen viste i første rapport til høyere produktivitet i de finske 

sykehusene. De er organisert med faglig styring i motsetning til norske sykehus. 

 

Produktivitetsutvikling i offentlig sektor  

 

Kapittel 7 omhandler økt effektivitet i offentlig sektor. Of deler kommisjonens vurdering av at 

”Det overordnede målet for offentlig virksomhet må være gode resultater for innbyggerne, med 

en effektiv bruk av ressursene." 

 

Innledningsvis tegnes det etter Ofs syn igjen et noe dystert bilde av situasjonen; ”den sterke 

veksten i offentlig sysselsetting i Norge må ses i sammenheng med økningen i offentlige 

inntekter de siste par tiårene, også etter 2008. Nye prioriteringer ser ut til å ha blitt finansiert 



med «friske» penger, framfor å følge av kutt på andre områder. Pengerikelighet har vært en 

drivkraft for vekst og en buffer mot innstramminger”. 

 

Det faktiske forhold er at veksten i offentlig sektor de siste 20 årene har vært noe svakere (2 

%) enn veksten i privat sektor (SSB). Andelen sysselsatte i offentlig sektor er ganske lik 

andelen i Danmark og Sverige. Veksten har for en stor del vært knyttet til skolefritidsordning, 

barnehager og hjemmebaserte tjenester. 

 

I kapittel 7.2.2 omtales sterk vekst særlig i direktoratene. Of deler vurderingen som refereres 

av at ”«Dagens politikk er mindre nedenfradrevet enn tidligere.» Politikkens honnørord er gått 

fra 70-tallets «plan», til «reform», «satsinger» og «pakker». Veksten i antall politikere og 

kommunikasjonsmedarbeidere gjør noe med departementenes måte å tenke på, ifølge Lie. 

Faglighet og vekt på effektivitet kan bli utfordret av politikernes ønske om å selge en bestemt 

politikk.” Etter Ofs syn er svekket vektlegging av faglige hensyn et bekymringsfullt 

utviklingstrekk. Of oppfatter at utredningsarbeidet som legges til grunn for reformene er for 

faglig svakt, og i for stor grad preget av hensynet til kortsiktig politisk vinning. 

 

Of deler utvalgets bekymring for at ressursene dreies i retning av en kraftig økning i sentral-

forvaltningen. Relativt sett har Norge nå verdens største helsedirektorat. Direktoratet har i de 

senere årene fått tillagt en rekke nye oppgaver, men det bør gjøres en kritisk gjennomgang av 

om den sterke veksten faktisk fører til bedre tjenester. Of deler kommisjonens vurdering av at 

det bør gjøres en gjennomgang av hvilken rolle direktoratene bør spille i den samlede 

forvaltning. 

 

I kapittel 7.3 stilles det spørsmål om hvordan styringssystemet virker. Det fremstilles økt 

behov for kontroll, og at antall mål i departementenes tildelingsbrev til underliggende 

virksomheter ble mer enn fordoblet fra 2004-2014. Den overordnede fremstillingen av mål- og 

resultatstyringen er likevel positiv. Etter Ofs syn er fremstillingene og analysene ikke grundige 

nok til å trekke konklusjoner. Utilsiktede effekter av dagens styringssystem er i liten grad 

fremstilt. Vesentlig kritikk er utelatt, f.eks. Hoods gjennomgang av erfaringene i England. 

Etter Ofs syn burde denne delen av rapporten enten vært grundigere utredet og bedre balansert, 

eller utelatt. Tilsvarende betraktninger gjør seg gjeldende knyttet til utvalgets betraktninger og 

tilrådninger knyttet til fristilling av statlig virksomhet under 7.5.5. Fremstillingen og analysene 

er ikke balansert og nyansert. 

 

Utvalget peker på at offentlig sektor er skjermet fra en konkurransesituasjon som stimulerer til 

produktivtetsvekst, og peker i kapittel 7.5 blant annet på sterkere styring som en av flere tiltak 

som kan avhjelpe situasjonen. I utlegningene legges det avgjørende vekt på uttalelser og 

innspill som enkeltpersoner har meddelt utvalget; ”Colbjørnsen mener Hovedavtalen i staten 

og tilsvarende avtaler for sektorselskap og helseforetak i stor grad innsnevrer 

handlingsrommet for hvordan lederskap kan utøves”. 

 

Etter Ofs syn kan dette tjene som eksempel på sviktende og unyansert fremstilling av 

saksforholdene som går igjen i kapittel 7. Produktivitetsveksten har vært sterk innen helse- og 

omsorgstjenester, altså det omvendte av det utvalget synes å legge til grunn. Tiltakene som 

foreslås for å øke produktiviteten er sterkere arbeidsgiverstyring og bruk av benchmarking. 

Medbestemmelse og samarbeid som forklaring på høy omstillingsevne, produktivitet og lavt 

konfliktnivå er ikke omtalt. Forslaget baseres på enkeltuttalelser og utvalgets lite nyanserte 

betraktninger; ”Mens økt produktivitet i privat sektor blir sett på som positivt, vil 

organisasjonene i offentlig sektor kunne se på økt produktivitet som en trussel”. Etter Ofs syn 



er dette et eksempel på saksfelt som er for dårlig og lite nyansert fremstilt, og ikke burde vært 

tatt inn i rapporten. 

 

Under 7.3 omtales økt bruk av benchmarking for å øke effektivitet innen forvaltningen, og i 

7.6 innen helsesektoren. Of har ingen erfaring med benchmarking innen forvaltningen, men vil 

likevel anta at man støter på de samme metodologiske utfordringer som Of har erfaring fra 

innen helsesektoren. Bruk av benchmarking forutsetter kjennskap til både statistikk (naturlig 

variasjon) og sektoren som undersøkes. Utvalget trekker frem bruk av operasjonsstuer som 

eksempel, og viser til variasjon mellom norske sykehus, men også på tvers av landene.  

 

Utvalget legger til grunn at operasjonsstuer utgjør en stor del av ressursinnsatsen knyttet til 

operasjoner. Det er ikke riktig. Som ellers i helsevesenet er ansattes lønn den viktigste 

innsatsfaktoren. God utnyttelse av operasjonsstuer er derfor underordnet god utnyttelse av 

ansatte. Variasjonen mellom norske sykehus i bruk at operasjonsstuer kan i stor grad forklares 

med ulike arbeidsoppgaver. Mindre sykehus med øyeblikkelig-hjelp aktivitet i spedt bebodde 

deler av landet vil ha en lavere utnyttelsesgrad enn spesialsykehus som i hovedsak driver med 

planlagt kirurgi. Lærdal mindre enn Haraldsplass. Treg oppstartstid og lang skiftetid mellom 

operasjoner er et problem i norske sykehus, men det er ofte betinget i bemanning eller 

flaskehalsproblematikk. Å analysere effektivitet utelukkende basert på anvendt stue-tid blir en 

for grov tilnærming. 

 

Under 7.4.1 omtales bemanningsnormer som årsak til økt behov for årsverk i offentlig sektor. 

Etter Ofs syn er dette nok et område som ikke burde vært inkludert i rapporten da 

fremstillingen er for svak, og tilrådningene for dårlig fundert. Utvalget anbefaler at 

bemanningsnormer avvikles da de ”unndrar kostnadsbasen kvalitetsforbedringer”. Innenfor en 

strikt økonomisk logikk er muligens utsagnet og tilnærmingen meningsfull, men viktige 

hensyn utelates. Bemanningsnormer innen eksempelvis eldreomsorg eller barnehager skal 

bidra til å sikre tilstrekkelig kvalitet og forsvarlighet i tjenestene. Utvalget må være kjent med 

at det innen deler av eldreomsorgen er svært knapt med ressurser, og at brukerne ikke gis 

tjenester av god nok kvalitet. Et eksempel er eldre bare får være oppe få timer hver dag av 

ressurshensyn. Bemanningsnorm kan bidra til en sikring av minstestandard i 

tjenesteproduksjonen. Her må det gjøres avveining mot andre hensyn, men utvalgets utelater 

avveiningene. Grunnlaget for anbefalinger er da ikke tilstede.  

 

Under 7.4.2 kommer utvalget kort inn på de regionale helseforetakenes finansiering av enkelte 

legemidler. Utvalget anfører at helseforetaket da kan ta et helhetlig ansvar for ”formålseffektiv 

bruk av legemidlene”. Etter Ofs syn er dette nok et område som burde vært utelatt da det er for 

mangelfullt fremstilt. Helseforetakene har få incitament for å godkjenne dyre legemidler da 

dette belastes deres budsjett. Ordningen medfører en risiko for at helseforetakene unnlater å 

godkjenne viktige legemidler. I Norge har utviklingen gått i retning av at medikamenter som 

tilbys i mange andre europeiske land ikke gjøres tilgjengelige for norske pasienter. Et 

eksempel er PD-1 hemmere. En vurdering av hvorvidt dagens ordning er hensiktsmessig 

krever mer inngående analyser. En mulig utilsiktet effekt er at befolkningens tillit til den 

offentlige helsetjenesten svekkes, og at ordningen bidrar til utvikling i retning av et todelt 

helsevesen. 

 

Under 7.6 omtales bemanningssituasjonen, og under 7.6.3 særskilt bemanning i helsesektoren. 

Etter Ofs syn vil dette være blant områdene vi møter de største utfordringene de nærmeste 

årene. Utfordringsbildet beskrives nok også her i overkant dystert, men utfordringene er 

betydelige. Etter Ofs syn vil bedre utnyttelse av arbeidskraften være det mest effektive tiltaket 



som kan iverksettes kombinert med styrket rekruttering. Utvalget viste i den første rapporten til 

produktiviteten i finsk spesialisthelsetjeneste. Hvis vi kunne nærmet oss finsk nivå ville store 

deler av utfordringsbildet i spesialisthelsetjenesten være løst. En forutsetning for å nå bedre 

produktivitet er at arbeidsoppgavene bedre tilrettelegges for helsearbeiderne. De senere årene 

har utviklingen i Norge gått i retning at helsearbeiderne bruker stadig mindre tid i direkte 

pasientrettet arbeid. For legene nærmer denne andelen seg nå 40 % mot 60 % for få år siden. 

Dette har sammenheng med økende dokumentasjonskrav, reduksjon i støttepersonell, 

manglende tilrettelegging og arealknapphet. Norske sykehus dimensjoneres i dag 

gjennomgående for små, og det oppstår køer og flaskehalser i behandlingslinjene. 

 

Bedre arbeidsdeling og tilrettelegging forutsetter også økt bruk av ansatte med lavere 

utdannelse. Andelen hjelpepleiere/helsefagarbeidere har vært fallende i norske sykehus 

gjennom mange år. En satsing på helsefagarbeidsstillinger i sykehus vil bidra til økt utnyttelse 

av høyt utdannet arbeidskraft. I pleie og omsorgssektoren kan bemanningsnormer sikre at 

arbeidsforholdene i sektoren er av en slik art at det oppleves attraktivt å ta utdannelsen. 

Lønnsnivået for sykepleiere er også viktig for rekruttering, og utvalget bør være kjent med at 

norske sykepleieres lønnsnivå ligger under snittet i OECD. 

 

Utvalgets analyser og tilrådinger knyttet til bemanning i helsesektoren er overraskende svake. 

Gjennomgående er løsningsforslagene mer styring og kontroll og økt andel ubekvem 

arbeidstid. Tiltakene vil uomtvistelig ha den omvendte effekt av tilsiktet. Å tvinge 

helsearbeiderne til økt ubekvem arbeidstid vil svekke rekrutteringen. Det eksisterer i dag 

ordninger for å dekke helge-behovet i de fleste helseforetak. Et eksempel er ansatte som gis 50 

000 i ekstra kompensasjon for å jobbe hver annen i stedet for hver 3. helg gjennom året. Ved et 

så enkelt tiltak løses behovet for helgebemanning. Arbeidsgiversiden har imidlertid ikke ønsket 

å anvende denne type ordninger i utstrakt grad. Utviklingen i spesialisthelsetjenesten går i 

tillegg i retning av mindre døgnbaserte tjenester og lavere behov for helgebemanning. Utvalget 

har neppe vært kjent med denne type inngående kunnskap om sektoren, men nettopp derfor bør 

det utvises varsomhet med å fremme tilrådinger. 

 

Utvalget velger å henvise til Spekters formulering om at det er mellom 20 og 25000 

forhandlinger om arbeidstid i norske sykehus årlig for sykepleiere. Utsagnet er sjikanerende, 

useriøst og misvisende. Ledelse og ansatte planlegger sammen arbeidstiden innenfor avtalte 

rammer mange tusen ganger årlig, og kun unntaksvis oppstår det problemer i denne 

planleggingen. Utvalget henviser videre til Arbeidstidsutvalgets tilrådinger på området. Dette 

utvalget var altså nedsatt uten noen representant fra arbeidstakersiden, mens arbeidsgiver var 

representert ved en person sentralt i Spekters forhandlingssystem. Utvalget kom med forslag til 

justeringer av lovverket som vil føre til en betydelig maktforskyvning i partssamarbeidet. 

Utvalget var delt. Produktivitetskommisjonen bør etter Ofs syn unnlate å gi tilslutning til 

vurderingene gitt av dette utvalget. 

 

Utvalget peker ellers på endringer i legenes tariffavtale for bedre ressursutnyttelse og økt 

kapasitet. Sykehuslegenes arbeidstid er i dag mellom kl. 7 og 18 i de fleste helseforetak. 

Legene jobber som utvalget selv anfører mellom 40 og 45 timer ukentlig, kirurger gjerne en 

del flere timer. En utvidelse av åpningstid i sykehus vil ikke øke kapasiteten med mindre det 

etterfølges av flere utdannede legespesialister. De fleste leger har en andel ubekvem arbeidstid 

knyttet til vaktarbeid, og å henlegge rutinearbeid til kveldstid vil svekke rekrutteringen. Store 

deler av virksomhetene er også avhengig av samtidig tilstedeværelse av mange innsatsfaktorer, 

som utvalget selv gjør rede for. Et mer effektivt tiltak vil være å øke legenes tidsbruk i direkte 

pasientkontakt fra dagens rekordlave nivå. Tiltaksforslag på dette området krever imidlertid 



mer inngående analyse av problematikken enn utvalget har hatt mulighet til å gjennomføre. 

 

Under 7.7 drøftes regionale strukturproblemer. Of har ikke hatt anledning til en grundig 

gjennomgang av fremstillingene og tilrådningene. Of vil likevel bemerke at det fra 

spesialisthelsetjenestens side er behov for regional koordinering av tjenestene, og at det ville 

være hensiktsmessig å vurdere om et regionalt ledd bør ha en demokratisk forankring som i 

Danmark. Of vil komme tilbake til dette senere. 

 

Konklusjon 

 

Of har kun funnet anledning til å gjennomgå de deler av rapporten hvor Of besitter relevant 

innsikt, og som er av særlig betydning for drift i helse- og omsorgssektoren. Of oppfatter at 

oppdraget har vært ambisiøst, og at utvalget ville hatt større mulighet til å lykkes ved å 

avgrense oppdraget. Of stiller seg i hovedsak bak fremstillingene som gjøres i kapittel 5, og 

støtter en videre utredning av tiltakene som foreslås. 

 

Of stiller seg kritisk til fremstillingene og analysene som gjøres i deler av kapittel 7. Etter Ofs 

syn uttaler utvalget seg i flere sammenhenger for lite nyansert, og på et sviktende grunnlag. 

 

 

 

Med vennlig hilsen 

 

 

Jon Helle 

Leder 

 

 

  

 

   

 




