Innspill til Helse- og
omsorgskomiteen
Statsbudsjettet 2018
Prop. 1 S (2017-2018)
Spekter mener forslaget til statsbudsjett på
Helse- og omsorgsdepartementets område for
2018 gjennomgående er godt. Norge har et
pasientorientert helsevesen i verdensklasse, med
engasjerte og kompetente ledere og fagfolk for å
møte pasientenes behov og forventninger.
Likevel er det nødvendig å ha en offensiv
helsepolitikk, og Spekter ønsker å kommentere
følgende temaer spesielt:








Spekter støtter forslaget om å ikke gjøre
endringer i styringen og organiseringen
av de regionale helseforetakene og
sykehusene
Spekter mener avbyråkratiserings- og
effektiviseringsreformen er lite målrettet.
Poltikkområdene helse og utdanning må
samordnes bedre for å sikre relevant
kompetanse i helsetjenesten
Spekter støtter at det blir iverksatt en
revisjon av inntektsmodellen, og at den
gis best legitimitet ved at det oppnevnes
et offentlig utvalg
Spekter mener at Arbeidstidsutvalgets
forslag må gjennomføres

Styring og organisering av
spesialisthelsetjensten
Det er ikke dokumentert at noen av de
alternative modellene Kvinnslandutvalget
utredet, ville ha gitt bedre styring av
spesialisthelsetjenesten. Resultatene av dagens
organisering er svært gode. Ventetiden har gått
ned, korridorpasientene har blitt færre, flere får
behandling, budsjettene er under kontroll, og de
aller fleste ansatte trives svært godt på jobb.
Vesentlige endringer i styring og organisering av
spesialisthelsetjenesten ville ha fått betydelige
omstillings- og implementeringskonsekvenser.
Spekter er derfor fornøyd med at det ikke
foreslås endringer i styringen og organiseringen
av de regionale helseforetakene og sykehusene.

Avbyråkratiserings- og
effektivitetsreformen
Spekter mener det er generelt positivt med alle
tiltak som kan bidra til en mer effektiv offentlig
sektor. Det må sikres at kvaliteten på
behandlingstilbudet ikke svekkes fremover.
Spekter mener derfor at regjeringens forslag om
å hente ut effektiviseringsgevinster gjennom
ostehøvelkutt i virksomhetenes budsjetter er for
lite målrettet. Effektiviseringspotensialet er
veldig ulikt i de forskjellige virksomhetene.
Ostehøvelkutt straffer dessuten de
virksomhetene som allerede har effektivisert.
Det kan bli en sovepute for virksomheter hvor
effektiviseringspotensialet er høyere. Det er
derfor tvilsomt om dette er et godt incentiv for
effektivisering.

Kompetanse
Spesialisthelsetjenesten er svært personell- og
kunnskapsintensiv. Kompetanseutvikling og
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utdanning av helsepersonell er avgjørende for
innholdet og kvaliteten i tjenestene. Spekter
støtter regjeringen i at tilstrekkelig og rett
kompetanse må sikres, samtidig som tjenesten
er preget av endring og utvikling.
Grunnutdanningene, videre-, etter- og
spesialistutdanningene må være innrettet mot å
møte pasientenes og tjenestenes behov. For å
fremme dette mener Spekter at:


Politkkområdene helse og utdanning må
samordnes bedre fra myndighetenes
side, slik at utdanningene i større grad
imøtekommer arbeidslivets behov



For utdanninger som har store deler av
utdanningen i praksis (f.eks. sykepleie),
må lærerkreftene i større grad delta i
praksis for å bidra til kvalitet og relevans i
alle ledd av utdanningen.

Gjennomgang av inntektsmodellen
Spekter støtter at det blir igangsatt en revisjon
av den gjeldende inntektsmodellen, og at
legitimiteten best sikres når gjennomgangen av
modellen gjøres av et offentlig oppnevnt utvalg.

produktivitet og muligheter for å opprettholde
og videreutvikle velferdsordningene.
Produktivitetskommisjonen støttet blant annet
Arbeidstidsutvalgets forslag om nye regler for
skift/turnusarbeid. Dagens lovverk hindrer
effektiv drift av samfunnsviktige
velferdstjenester, som for eksempel
sykehussektoren representerer.
Det er nå på høy tid at myndighetene følger opp
med nødvendige lovendringer, slik
Arbeidstidsutvalget anbefaler.

Samfunnsansvar og pragamatisme
Det er et faktum at vi står overfor store
demografiske endringer, som vil være
utfordrende for velferdsstatens bærekraft på
sikt. I årene fremover må vi derfor bruke
samfunnets samlede ressurser på en bedre måte
enn i dag, og vi må tenke nytt for å øke
produktiviteten. Vi har behov for alle som kan
levere gode og effektive velferdstjenester – både
offentlige og private tjenesteleverandører.
Gjennom aktører som tar samfunnsansvar, og
pragmatiske politiske løsninger, kan vi møte de
store utfordringene vi står foran.

Arbeidstidsutvalgets forslag må
gjennomføres for å sikre effektiv drift
Spekter har merket seg regjeringens omtale av
den krevende økonomiske situasjonen Norge er
i. Budsjettet viser behov for produktivitetsvekst,
som også treffer Spekters virksomheter, blant
annet sykehusene.
Budsjettforslaget betyr at omstillings- og
produktivitetsarbeidet i virksomhetene må
fortsette med full styrke. Da må myndighetene
også gi tilstrekkelig med virkemiddel til at
produktivitetsarbeidet kan gjennomføres.
Produktivitetskommisjonen ga tydelige
anbefalinger om hva som må til for å sikre økt
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