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UTTALELSE TIL NOU 2016:25 ”ORGANISERING OG STYRING AV 
SPESIALISTHELSETJENESTEN” 
 
Brukerutvalget i Helse Sør-Øst RHF har med interesse lest NOU 2016:25. Vi har nøye 
studert de fire modellene. 
 
Vi viser til våre innspill til Kvinnsland-utvalget i brev av 01.03.2016, samt møte med 
utvalget. Her poengterte vi særlig: 
 

1. Vi er primært opptatt av pasientens beste. 
2. Vi ønsker minst mulig byråkrati, og at ressursene brukes til pasient virksomhet. 
3. Vi ser utfordringene med mangelfullt samarbeid mellom ulike aktører. 
4. Vi er bekymret for om ikke store omorganiseringer i seg selv, kan ha flere 

negative effekter enn positive. 
5. Det kan vær klokt å utrede om man ikke kan løse en del av problemstillingene 

som er bakgrunn for utvalget, innenfor eksisterende modell. 
6. Etablerte ordninger for brukermedvirkning på systemnivå må beholdes og 

utvikles videre. 
 
På denne bakgrunnen ønsker brukerutvalget å komme med følgende innspill: 
 
Dagens organisering opprettholdes: 
 

• Vi finner at dagens modell med regional organisering har utviklet seg til å 
fungerer bra, samtidig som brukermedvirkningen har fått en god plass i 
systemet. 

• Skal brukermedvirkningen fortsatt utvikle seg og styrkes er det imidlertid en 
forutsetning at de enkelte HF fortsatt har eget styre og egne brukerutvalg. Dette 
må derfor etter vår mening være en betingelse for videreføring av regional 
organisering. En ytterligere sentralisering vil kunne føre til at legitimiteten i 
lokaldemokratiet og hos brukerorganisasjonene svekkes. 

• Vi ser at størrelsen til Helse Sør-Øst RHF byr på mange utfordringer. Disse må 
det arbeides videre med. Noe som er viktig er et godt fungerende 
regionsykehus. Oslo Universitetssykehus har utviklet seg til en sentral aktør for 
hele regionen. Vi mener at dersom Helse Sør-Øst skal deles i to eller flere 
regioner, må det være en forutsetning at hver region har sitt eget 
regionsykehus. Det vil gi nye utfordringer. Vi går derfor inn for at Helse Sør-Øst 

Helse Sør-Øst er den statlige helseforetaksgruppen som har ansvar for spesialisthelsetjenestene i Østfold, Akershus, Oslo, 
Hedmark, Oppland, Buskerud, Vestfold, Telemark, Aust-Agder og Vest-Agder. Virksomheten er organisert i ett morselskap, Helse 
Sør-Øst RHF, og 10 datterselskap. I tillegg leveres sykehustjenester i regionen av privateide sykehus, etter avtale med Helse Sør-

Øst RHF. 



 
 

 
 

RHF ikke deles, men at det tas nødvendige grep for å møte dagens og 
morgendagens utfordringer. 

• En utfordring i dag er at det er for store variasjoner mellom de enkelte 
helseforetakene innen regionene (også på regionalt nivå), da deres 
selvstendighet i noen tilfeller fører til skjevhet i prioriteringene. Vi må få et mer 
likeverdig tilbud til beste for pasientene. Det betyr at for å sikre dette, må 
regelverket tydeliggjøres slik at de regionale helseforetakene får en større 
myndighet overfor det enkelte HF. 
 
For å få reell tilgang til helsetjenestene og et likeverdig helsetilbud til alle, vil vi 
poengtere at det i tillegg til hensiktsmessig organisering må arbeides godt med 
strukturer, kompetanse i tjenestene, samhandling og brukermedvirkning. 
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