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F O RO R D

I dette heftet gir vi et overblikk over helse- og sosialsektoren i Norge, med utgangspunkt i

Sosial- og helsedepartementets ansvarsområder. Sektoren er svært omfattende, og har

utgifter som tilsvarer nesten en femdel av brutto nasjonalproduktet. 

Vi har tatt mål av oss å presentere noen av de viktigste delene av denne sektoren. Derfor

er mange biter av helse- og sosialsektoren ikke omtalt her. Den som leser heftet bør få et

generelt overblikk over helsetjenestene og de sosiale tjenestene og ytelsene, som i sum

utgjør en vesentlig del av velferds-Norge. 

For å gi et bilde av helse- og sosialsektoren i Norge presenterer vi hovedtallene for helse-

og sosialutgiftene. Trygdesystemet her i landet er omfattende og komplekst, og er tegnet

opp med bred pensel. Sosialsektoren har vokst sterkt de siste tiårene, og har nå mer enn

800 000 ansatte. Sektoren omfatter bl. a. sosialtjenesten, rusmiddelpolitikken, pleie- og

omsorgstjenestene og tiltak for funksjonshemmede. Helsesektoren er satt sammen av

mange små og store deler, som til sammen utgjør et av verdens mest omfattende helset-

ilbud. Allmennlegetjenesten, psykisk helsevern og helsefremmende forebygging utgjør

viktige deler som er omtalt her. Sykehussektoren er viet et eget kapittel der det blir

redegjort for sykehusstruktur, -organisering og finansiering.

Sosial- og helsedepartementet

Juli 1999

Sosial- og helsesektoren i Norge
– et overblikk
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■ ■ ■ I 1997 ble det utgiftsført 210 milliarder kro-
ner innen helse- og sosialsektoren. Dette tilsvarer
19,3 prosent av brutto nasjonalproduktet (BNP).
De totale utgiftene til helse og sosiale formål i
Norge var i 1997 på 265 milliarder kroner (24,4
prosent av BNP). Dette beløpet omfatter også
sosiale ytelser som barnehager, barnevern etc,
samt arbeidsrelaterte ordninger som bevilges
over andre offentlige budsjetter. 

De sosiale ytelsene var på 148 milliarder kroner i
1997. De helsemessige utgiftene, samt utgifter til
pleie og omsorg (inklusive tiltak til funksjonshem-
mede), utgjorde til sammen 93 milliarder kroner,
tilsvarende 8,3 prosent av BNP. Med denne ande-
len av BNP til helsetjenester, ligger Norge rundt
gjennomsnittet for EU- og EFTA-landene. 

U TGIFTENE TIL SOSIAL- OG HELSESEKTO R E N

Totale utgifter til helse og sosiale formål i 1997
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Helseutgifter og sosiale utgifter 
i 1990-årene
De totale utgiftene til helse og sosiale formål ut-
gjorde i 1980 i underkant av en femdel av totaløko-
nomien, i 1997 var andelen steget til en firedel.
Veksten skjedde i hovedsak frem til 1992. Etter
dette tidspunktet har utgiftenes andel av BNP gått
noe ned og deretter stabilisert seg.

I 1990-årene er det de helsemessige ytelsene og
utgiftene til pleie og omsorg for eldre og funk-
sjonshemmede som har hatt sterkest vekst. Disse
utgjør ca. 45 prosent av utgiftene innen helse- og
sosialsektoren. Hoveddelen av disse midlene
anvendes i kommunesektoren.

Som det fremgår av figuren ovenfor, har det vært
en realvekst i den norske økonomien på vel 30
prosent i 1990-årene. Veksten i de totale helseut-
giftene er i samme størrelsesorden. I 1997 har
imidlertid helseutgiftene hatt sterkere vekst enn
BNP. Utgifter til legemidler og apotektjenester og
utgifter til medisinsk rehabilitering har vokst dob-
belt så raskt som totaløkonomien. Den sterke vek-
sten innen legemiddelutgifter er et fellestrekk ved
mange lands helsetjenester. Det er verdt å legge
merke til den kraftige veksten i utgiftene til psy-
kisk helsevern i 1997, tilsvarende hele 24 prosent.
Dette må sees i sammenheng med psykiatri-
satsingen som vil strekke seg over flere år. 

Vekstrater for helseutgifter i faste priser
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■ ■ ■ Folketrygden utgjør kjernen i den norske
velferdsstaten. Hovedformålene med folketryg-
den er å

•gi økonomisk trygghet ved å sikre inntekt 
og kompensere for særlige utgifter ved 
arbeidsløshet, svangerskap og fødsel, 
aleneomsorg for barn, sykdom og skade, 
uførhet, alderdom og dødsfall

•bidra til utjevning av inntekt og levekår 
gjennom den enkeltes livsløp og mellom 
grupper av personer 

•bidra til hjelp til selvhjelp med sikte på at den
enkelte skal kunne forsørge seg selv og 
klare seg best mulig til daglig.

Folketrygden inneholder både korttidsytelser til
personer i yrkesaktiv alder, overgangsytelser til
personer som er midlertidig ute av arbeidsstyrken
i noen år, og varige ytelser til personer som har
gått ut av arbeid.

Trygdens omfang og utgifter
Om lag 1,1 millioner personer i Norge - ca. en fire-
del av befolkningen - mottar ytelser fra folketryg-
den. Av disse er drøyt 900 000 pensjonister (al-
ders-, uføre- og etterlatte-), og vel 100 000 på over-
gangsstønader av ulike slag (rehabiliteringspeng-
er, attføringspenger, overgangsstønad til enslige
forsørger etc.). Om lag 100 000 personer mottar
sykepenger og fødselspenger, 70 000 personer
mottar arbeidsledighetstrygd, og 260 000 perso-
ner mottar grunn- og hjelpestønad ved uførhet,
stønad til barnetilsyn mv. I tillegg kommer motta-
kere av trygdefinansierte helsestønader, hjelpe-
midler for funksjonshemmete osv. 

De samlete utgiftene i folketrygden utgjorde i
1998 ca. 151 milliarder kroner. Det tilsvarer 67 000
kroner per person i arbeid. De største utgiftsom-
rådene er alderspensjon (58 mrd. kr), uførestønad
(28 mrd. kr.) og syke- og fødselspenger (23 mrd.
kroner).

F O L K E T RYG D E N
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Folketrygden finansieres ved henholdsvis
arbeidsgiveravgift med 62 milliarder kroner,
trygdeavgifter (arbeidstakere, næringsdrivende
og pensjonister)  med 45 milliarder kroner, staten
med 41 milliarder kroner og andre med 2 1/2
milliarder kroner.  

Arbeidslinja 
Gjennom mesteparten av 1990-årene har det vært
en utvikling med stigende sykefravær og tilgang
til uførepensjon, og trygdeutgiftene til sykestøna-
der og uførestønader har øker sterkt. Det er satt i
gang ulike tiltak for å begrense denne veksten på
sosialt akseptable måter. Hovedstrategien har
vært hjelp til selvhjelp for å bidra til at flest mulig
voksne skal kunne forsørge seg selv ved eget
arbeid, i tråd med den såkalte "arbeidslinja". 

Pensjon
Pensjonene i folketrygden består i hovedsak av
grunn-, minste- og tilleggspensjon. Minstepen-
sjonen gir en grunnsikring til alle, uavhengig av

tidligere inntekt og innbetaling til folketrygden. 
Minstepensjonen ble økt med 1 000 kroner måne-
den i 1998, og utgjør nå ca. 84 000 koner per år for
enslige pensjonister og ca. 145 000 kroner for
ektepar. Tilleggspensjonen bidrar til å opprett-
holde tilvent inntektsstandard som yrkesaktiv for
personer med middels og lavere inntektsnivå.
Kompensasjonen før skatt svarer til ca. 50-60 pro-
sent av arbeidsinntekten for middels inntekter.
Det er høyere prosentvis kompensasjon for lavere
inntekter, og lavere prosentvis kompensasjon for
høyere inntekter.

Utjevningspolitikk
Regjeringen Bondevik la våren 1999 frem et viktig
dokument om den sosiale fordelingspolitikken:
Stortingsmelding nr. 50 (1998-99) Utjamnings-
m e l d i n g a . Meldingen gir en bred gjennomgang av
fordelingen av inntekt og levekår i Norge, med ho-
vedvekt på utviklingen fra 1986-1997. Den doku-
menterer at nordmenn flest har gode og stigende
materielle levekår. Forskjellene har økt noe, også
litt mer enn i andre land. De rikeste har blitt rike-
re, mens de fattige har blitt hengende etter.

Utjamningsmeldinga legger opp til følgende
strategier for fordelingspolitikken:

• en mykere arbeidslinje
• mer finmasket sosialt sikkerhetsnett
• mer sosial boligpolitikk
• bedre målrettede offentlige tjenester.

Strategiene er konkretisert i en rekke tiltak som
forutsettes fulgt opp i de årlige budsjettene. Som
grunnlag for dette er det nødvendig med en stabil
og sunn økonomi, og en rettferdig og effektiv
skattlegging som gir bedre fordeling mellom høye
og lave inntekter.

Fordeling av utgiftene til folketrygden 1998
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■ ■ ■ Sosialtjenesten
Antall sosialhjelpsmottakere økte sterkt på 1980-
tallet og første del av 1990-tallet, men har i de
senere årene gått noe ned. I 1997 mottok om lag
147 000 personer økonomisk sosialhjelp, og fore-
løpige tall for 1998 tyder på en fortsatt nedgang. 
I 1997 var de årlige utgiftene til økonomisk stønad
for første gang siden 1993 under fire milliarder
kroner (1997-kroner). Utviklingen de siste årene
viser at sosialtjenestens brukere i økende grad er
langtidsmottakere av sosial stønad.

Sosialtjenesten er et kommunalt ansvar. I mange
kommuner er organiseringen av sosialtjenesten
endret, og det har foregått betydelig kompetanse-

heving de siste årene. Mye tyder likevel på at det
fortsatt er store variasjoner mellom kommuner
når det gjelder kvaliteten på tjenestene. Derfor
iverksatte Sosial- og helsedepartementet våren
1998 Handlingsplan for sosialtjenestens førstelin-
je, Kunnskap og brubygging (1998 - 2001). Planen
skal bl. a. bidra til å

• heve kvaliteten og kompetansen i sosial-
tjenestens arbeid med klienter som har 
sammensatte behov, herunder rusmiddel-
misbrukere. Bedring av ettervernet vil stå 
sentralt

• gjøre sosialtjenesten mer brukervennlig og 
tilgjengelig

• redusere tilfeldig forskjellsbehandling i for
deling av økonomisk stønad.

S O S I A L S E K TO R N

Sosialhjelpsmottakere og økonomisk

sosialhjelp 1986-1997
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Rusmiddelpolitikken
Norge ligger lavt når det gjelder omsetning av al-
kohol sammenlignet med andre land i Europa.
Likevel har også vi betydelige alkoholrelaterte
problemer, og forbruket av alkohol er økende.
Den registrerte omsetningen av alkohol har økt si-
den 1993 etter en nedgang fra begynnelsen av
1980-tallet. I tillegg blir det drukket store mengder
uregistrert alkohol i form av legalt eller illegalt
hjemmeprodusert alkohol og alkohol importert
som reisegods. 

Ta be l l . Årlig omsetning av alkohol i Norge per
innbygger 15 år og over i liter ren alkohol. 

År Totalt Brennevin Vin Øl

1993 4,55 0,96 0,92 2,67
1994 4,74 1,00 0,99 2,75
1995 4,79 1,00 1,04 2,75 
1996 4,93 1,02 1,12 2,78
1997 5,35 1,08 1,28 2,95

Note: Tallene omfatter registrert omsetning av alkohol. Det

uregistrerte forbruk i form av hjemmeprodusert alkohol,

turistimport og smuglervarer omfattes ikke.

Kilde: Statistisk sentralbyrå

Når det gjelder narkotika er problemene relativt
avgrenset i internasjonal målestokk, men nye un-
dersøkelser tyder på at også narkotikamisbruket
er økende. Ungdom har en mer liberal holdning til
bruk av narkotika enn før, og nye illegale rusmid-
ler introduseres i ungdomsmiljøene. Brukerne av
tyngre stoff som heroin blir eldre, og tallet på
dødsfall på grunn av misbruk har økt betydelig. På
begynnelsen av 1990-tallet er det registrert en
markant økning av narkotikarelatert kriminalitet
og narkotikabeslag i Norge. 

Regjeringen la våren 1998 frem Stortings-
proposisjon nr 58, Handlingsplan for redusert
bruk av rusmiddel, der den overordnede målset-
tingen er å redusere det totale alkoholforbruket og
minimalisere bruken av illegale narkotiske stoff.
Planen skal bidra til å se ulike tiltak i sammen-
heng. De viktigste tiltakene er

• å opprette Rusmiddelpolitisk råd for å sikre 
et bredere samfunnsmessig engasjement

• å øke samarbeidet med skole og foreldre, 
bl a for å bevisstgjøre om sammenhengen 
mellom bruk og misbruk av ulike rusmidler

• en kampanje for å heve debutalderen for 
bruk av alkohol.

I regjeringens handlingsplan for sosialtjenesten,
Kunnskap og brubygging, er tiltak for rusmiddel-
misbrukere vektlagt. Planen har fokus på forebyg-
ging og samarbeid på tvers av sektorene. I tillegg
er målsettingen et bedre og mer effektivt behand-
lings-, etterverns- og omsorgstilbud. 

Pleie- og omsorgstjenestene
De kommunale pleie- og omsorgstjenestene skal
ivareta behovene til funksjonshemmede, psykisk
utviklingshemmede, personer med psykiske lidel-
ser, personer som er skrevet ut fra sykehus og
fortsatt trenger behandling og rehabilitering, og
eldre. Noen brukere, særlig utviklingshemmede
og personer med psykiske lidelser, har også bruk
for tjenester eller tiltak fra andre sektorer som bar-
nehage, skole og opplæring, arbeidsmarkedsetat,
transport, kultur og fritid. Mange trenger i tillegg
tilbud fra den fylkeskommunale spesialisthelsetje-
nesten. Om lag en fjerdedel av de kommunale bud-
sjettene brukes på tjenester til disse gruppene. Til
sammen brukes det ca. 25 milliarder kroner årlig.
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Hensiktsmessig bolig er viktig for alle grupper.
I 1998 var det 41 900 boenheter til pleie- og om-
sorgsformål i kommunene. 84 prosent av romme-
ne i institusjon var enerom. Omlag 155 000 perso-
ner mottok hjemmetjenester. Det ble utført 82 500
årsverk i pleie- og omsorgstjenestene.

Reformen for mennesker med psykisk utviklings-
hemming, opptrappingsplanen for psykisk helse
og handlingsplanen for eldreomsorgen, bidrar
både til å styrke kvaliteten på bo- og tjenestetilbu-
det og utvide kapasiteten i pleie- og omsorgstje-
nesten. Handlingsplan for eldreomsorgen vil ale-
ne bidra til å styrke hjemmetjenester og sykehjem
med 12 000 nye årsverk, samt utbedre og bygge ut
24 400 omsorgsboliger og sykehjemsplasser over
en fireårsperiode.

Reformene i helse- og sosialsektoren har over tid
ført til en desentralisering av oppgaver fra fylkes-
kommunalt til kommunalt nivå. Dette innebærer
at kommunen har ansvar for å gi alle sine innbyg-
gere grunnleggende tjenestetilbud uavhengig av
funksjonsevne, alder eller andre forhold.

Tiltak for funksjonshemmede 
Det er et politisk mål i Norge at flest mulig funk-
sjonshemmede skal kunne leve et selvstendig liv.
Unge funksjonshemmede skal tilbys alternative
bo- og tjenestetilbud til sykehjem og aldersinstitu-
sjoner. Gode ordninger for praktisk bistand er vik-
tig for at hverdagen skal kunne fungere. 
Ordningen med brukerstyrt personlig assistanse
er etablert for å sikre større fleksibilitet og bru-
kerstyring av tjenester til mennesker med funk-
sjonshemming. Det er viktig å bedre tilgjengelig-
heten for funksjonshemmede. Tilrettelegging for
funksjonshemmede til en naturlig del av sam-

funnsplanleggingen. Gjennom å stimulere til økt
fokus på utforming av bygninger, utemiljø og pro-
dukter på en slik måte at flest mulig mennesker
kan bruke de samme løsningene, sikres et mer til-
gjengelig samfunn. 

Gjennomføring av politikken for funksjonshem-
mede følger sektoransvarsprinsippet. Det ordinæ-
re tjenesteapparatet i samfunnet skal yte tjenester
til funksjonshemmede på lik linje med andre. De
samme instansene skal, ved behov, supplere med
særskilte tiltak, dersom det er nødvendig.
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■ ■ ■ Det moderne sykdomsbildet er dominert
av lidelser vi lever med, men ikke nødvendigvis
dør av. Rehabilitering handler om å endre forut-
setningene for å kunne fungere, for mennesker
med ulike og sammensatte lidelser, både i sam-
menheng med arbeid og i livet for øvrig. 

Hovedprinsippene for organisering av rehabilite-
ring: 

• bistand til rehabilitering skal ha et bruker-
perspektiv og skje med brukerens med-
virkning. 

• rehabiliteringsbistand til den enkelte 
koordineres med utgangspunkt i brukerens
nærmiljø.

• kommuner og fylkeskommuner hver for seg
og i samarbeid har ansvar for de ulike tiltak 
på rehabiliteringsområdet.

Helse og kultursatsingen 
Det er satt igang forsøksvirksomhet for å få doku-
menterbare erfaringer om hvordan kulturelle vir-
kemidler kan brukes i arbeidet for forebygging og
rehabilitering. Helse- og kultursatsingen er et
samarbeid mellom Sosial- og helsedepartementet,
Kulturdepartementet, Norsk Kulturråd, Riks-
konsertene, kommuner og fylkeskommuner.
Målet er å øke selvrespekten og mestringsevnen
for grupper med kroniske, funksjonshemmende
lidelser spesielt, og å øke folks deltakelse i lokal-
samfunnet mer generelt. 

Forebygging av uønskede 
svangerskap og abort
Handlingsplan for førebygging av uønskt svanger-
skap og abort 1999-2003 ble lagt frem våren 1999.
Hovedmålet for handlingsplanen er en fortsatt
reduksjon i antall aborter. Innsatsen i planen er
spesielt rettet mot å forebygge uønskede svanger-
skap, fordi potensialet for forebygging er størst på
dette feltet. Men det blir også lagt stor vekt på å
forebygge abort gjennom å sikre gode rutiner for
informasjon, og ved å sikre at det finnes et godt
tilbud om veiledning til gravide.

REHABILITERING OG FOREBYG G I N G
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Tobakk
I Norge dør mer enn dobbelt så mange mennes-
ker hvert år av tobakk som av AIDS, narkotika,
mord, bilulykker, branner, selvmord og alkohol til
sammen. Sosial- og helsedepartementet har det
overordnet ansvar for det forebyggende arbeidet
på tobakkskadeområdet. Hovedmålene for arbei-
det i tiden fremover er å få redusert tobakksbru-
ken i Norge, både for dagligrøykere og av-og-til
røykere. Det er også et mål å gjøre barn og unge
røykfrie og styrke vernet mot passiv røyking. Det
satses særlig på tiltak for å skape røykfrie arbeids-
plasser og på tilbud om røykavvenning. Viktige
målgrupper er gravide, småbarnsforeldre og ele-
ver i ungdomsskolen og den videregående skolen.

Mat og helse
Kostholdet påvirker kanskje mer enn noen annen
miljøfaktor den enkeltes og befolkningens helse-
tilstand. God ernæring har avgjørende betydning
for menneskets vekst, utvikling og trivsel. Det er
et grunnleggende krav at maten som selges ikke
inneholder smittestoffer og fremmedstoffer i
mengder som kan gi helseskade. Sosial- og helse-
departementet har ansvaret for mat- og ernæ-
ringspolitikken som en del av det helsefremmen-
de og forebyggende arbeidet, og er ansvarlig for
næringsmiddelloven. Hovedutfordringene når det
gjelder ernæring, er å legge til rette for et kost-
hold som inneholder mindre fett og mer frukt og
grønnsaker.

Fysisk aktivitet
Regelmessig, moderat fysisk aktivitet gir viktige
helsefordeler. Fysisk inaktivitet regnes i dag som
en selvstendig risikofaktor for utvikling av syk-
dom på linje med sigarettrøyking, ugunstig kost-
hold, overvekt og høyt blodtrykk. Undersøkelser
viser at aktivitetsnivået i befolkningen stadig blir
lavere. Fysisk aktivitet settes nå på dagsorden
gjennom det nyopprettede Statens råd for ernæ-
ring og fysisk aktivitet.
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■ ■ ■ Psykisk helse 
Psykiatrimeldingen fra 1997 gir en klar fremstil-
ling av behandlingstilbudet til personer med psy-
kiske lidelser, og mangler ved dette tilbudet. Kor t
oppsummert er det forebyggende arbeidet for
svakt, tjenestene i mange kommuner for dårlig ut-
bygd, det fylkeskommunale behandlingstilbudet
mangelfullt og kvalitetssikring av tjenestene for
dårlig. Som oppfølging til denne meldingen, la re-
gjeringen frem en økonomisk forpliktende opp-
trappingsplan for psykisk helse våren 1998.

Opptrappingsplanen, som omfatter perioden 1999
til 2006, tar sikte på å utbedre alle ledd i behand-
lingskjeden. Over denne åtte-årsperioden legges
det opp til en økonomisk styrking der om lag 6,3
milliarder kroner skal gå til investeringer. De stat-
lige øremerkede tilskuddene til drift skal økes
med 4,6 milliarder kroner i forhold til 1998-nivået.
Økningen skal gjennomføres uten kommunal el-
ler fylkeskommunal finansiering.

Hovedsatsingsområdene i opptrappingsplanen er
• styrking av brukerrettede tiltak 
• styrking av tilbudet i kommunene med vekt

på forebygging og tidlig hjelp, samt bedre 
og flere tilbud til de som trenger det

• omstrukturering og styrking av voksen-
psykiatrien, med flere aktive døgn- og dag
behandlingsplasser, primært gjennom 
utbygging av distriktspsykiatriske sentre og

økt poliklinisk aktivitet
• en kraftig utbygging av barne- og ungdoms

psykiatrien
• satsing på sysselsettingstiltak slik at flere 

kan komme i arbeid
• stimulering til kompetanseheving,

utdanning og forskning.  

Fastlegeordningen
Sosial- og helsedepartementet forbereder innføring-
en av en landsdekkende fastlegeordning. Alle lan-
dets innbyggere blir invitert til å velge en fastlege
høsten 2000. Det betyr at alle som er re g i s t re rt i fol-
k e re g i s t e ret får rett til å bli listepasient hos en fast
lege eller hos en legepraksis fra januar 2001.

H E L S E S E K TO R E N
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F a s t l e g e o rdningen innføres bl. a. for å skape et tet-
t e re og bedre lege/pasientforhold. Dette vil særlig
komme bru k e re med kroniske lidelser, funksjons-
hemmede og eldre til gode.

For å sikre en større stabilitet i legestillingene og
b e d re arbeidssituasjon for legene, er det lagt vekt
på at legene skal ha et større og mer helhetlig an-
svar for pasientene. Formålet med fastlegeord n i n g-
en er å skaffe hele befolkningen en god og tilgjeng-
elig allmennlegetjeneste gjennom tilknytning til en
fast primærlege. 

Le g e m i d l e r
Sosial- og helsedepartementet har ansvar for lege-
middelmarkedet i Norge. Det ble i 1998 omsatt le-
gemidler for 9,6 milliarder kro n e r, en nominell
vekst på åtte prosent fra året før. Om lag to tre d e l e r
av omsetningen ble betalt av det offentlige gjennom
b l å re s e p t o rdningen og sykehusenes bruk av lege-
m i d l e r. Tendensen de siste ti årene er at det off e n t l i-
ge dekker en økende andel av legemiddelutgiftene.

En sentral målsetting i legemiddelpolitikken er at
alle skal ha tilgang til gode og sikre legemidler, uav-
hengig av bosted og privatøkonomi. For å oppnå
dette er det bl. a. strenge krav til hvilke legemidler
som tillates solgt i Norge, maksimalprisre g u l e r i n g
på reseptpliktige legemidler og høye krav til kom-
petanse i apotek. Det er også støtteordninger for
apotek i utkant-Norge, fraktre f u s j o n s o rdning for
pasienter som selv ikke er i stand til å hente sine
medisiner og re f u s j o n s b e rettigelse for legemidler
mot visse lidelser, også kjent som blåre s e p t o rd-
n i n g e n .

Pa s i e nt re t t i g h e te r
S t o rtinget vedtok våren 1999 en ny lov om pasien-
t re t t i g h e t e r. Loven skal sikre pasienter en bedre til-

gang til helsetjenester og ivareta pasientenes tillit
til helsetjenesten. Dette er bakgrunnen for at det
bl. a. er lovfestet en rett til nødvendig helsehjelp fra
spesialisthelsetjenesten, rett til vurdering innen 30
v i r k e d a g e r, rett til fornyet vurdering og rett til fritt
sykehusvalg. For å styrke pasientenes medbestem-
melse og innflytelse i behandlingssituasjonen, har
pasienten i tillegg fått rett til medvirkning, inform a-
sjon og journalinnsyn. Det er dessuten stilt et klart
krav om at helsehjelp bare kan gis hvis pasienten
s a m t y k k e r. Den nye loven inneholder også klagere-
g l e r, bestemmelser om pasientombud og bestem-
melser om barns særlige re t t i g h e t e r.

IT i helseve s e n e t
I norsk helsevesen er IT tatt i bruk i større grad
enn i mange andre land, særlig i primærh e l s e t j e-
nesten. Det er likevel mye arbeid som gjenstår, spe-
sielt for å etablere enhetlige og helhetlige nett-
verksløsninger for helsesektoren og tjenester som
kan bidra til en realisering av alle-til-alle-kommuni-
kasjon innenfor sektoren og med andre viktige
s a m a r b e i d s p a rt e r.

Sosial- og helsedepartementet har laget en hand-
lingsplanen for IT i helsevesenet, "Mer helse for
hver bIT, 1997-2000". Den legger opp til at staten tar
en mer aktiv rolle i forhold til målrettingen og sam-
o rdningen av IT-utviklingen i helsesektoren. IT er
ikke noe mål i seg selv, men et redskap for den dag-
lige virksomheten i helsesektoren og for å nå helse-
politiske mål:

• mer tid til pasienten
• b e d re koordinering og samhandling
• f remme god informasjon til pasienten
• øke helsepersonellets kompetanse
• i v a reta fullgod inform a s j o n s s i k k e rh e t .
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■ ■ ■ Hovedtall for somatiske sykehus 1998 

Aktivitet

Antall innlagte pasienter 683 672
Antall polikliniske behandlinger* 3 710 000

*)Tall for 1997 

Personell 

Antall årsverk totalt 54 636
Legeårsverk 6 390
Sykepleierårsverk 20 794
Annet personell 11 305

Kapasitet

Antall senger 13 724

Lokal-, sentral- og regionsykehus
Norge er delt inn i fem helseregioner1. Fra slutten
av 1970-tallet er sykehusstrukturen bygget opp
slik at det innen hver region finnes tre typer syke-
hus; lokal-, sentral- og regionsykehus.

• Lokalsykehus er mindre sykehus som skal 
dekke lokalsamfunnets behov for de vanlige
tjenestene innen spesialitetene indre-
medisin og kirurgi (ofte inkludert 
fødselshjelp), med røntgen, laboratorie- og 
anestesiservice som støttefunksjoner

• Sentralsykehus er større sykehus med over 
200 sengeplasser. Her er flere spesialiteter 
samlet. Disse skal tilfredsstille en fylkes-

kommunes samlede behov. Tradisjonelt har
hvert fylke hatt ett sentralsykehus.

• Regionsykehus er organisert for å møte 
flere fylkers medisinske behov. I hver helse-
region skal disse sykehusene ivareta 
høyspesialisterte funksjoner og tjenester. 
I tillegg har disse sykehusene lokal- og 
sentralsykehusfunksjoner.

Sykehusene eies og drives av fylkeskommunene
og staten2. Sykehuseier har ansvaret for å sikre
befolkningens behov for spesialisthelsetjenester
mens Statens Helsetilsyn ivaretar det overordne-
de faglige tilsynet. 

S Y K E H U S S E K TO R E N



1
■ ■ ■ Helseregion Øst: Oslo, Akershus, Østfold, Hedmark, Oppland
■ ■ ■ Helseregion Sør: Buskerud, Vestfold, Telemark, Aust-Agder, Vest-Agder
■ ■ ■ Helseregion Vest: Hordaland, Rogaland, Sogn- og Fjordane
■ ■ ■ Helseregion Midt-Norge: Sør-Trøndelag, Møre og Romsdal, Nord-Trøndelag
■ ■ ■ Helseregion Nord: Troms, Nordland, Finnmark
2
■ ■ ■ Det Norske Radiumhospitalet og Rikshospitalet
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Sykehusfinansiering
Staten yter årlige rammetilskudd til delvis dek-
ning av fylkeskommunenes samlede utgifter.
Tilskuddet fordeles gjennom inntektssystemet for
kommunene og fylkeskommunene. 
Fylkeskommunene dekker i gjennomsnitt omlag
50 prosent av driftsutgiftene til sykehus via de frie
inntektene (rammetilskudd og skatter).

Innsatsstyrt finansiering er innført for somatiske
sykehus fra 1. juli 1997. Ordningen er en blan-
dingsmodell som ivaretar positive sider ved
dagens rammefinansieringssystem, samtidig som
den aktivitetsbaserte finansieringen utvides.
Finansieringen er basert på DRG-systemet
(Diagnose Relaterte Grupper). 
Finansieringsordningen innebærer at staten beta-
ler for antall pasientbehandlinger med en aktivi-
tetsbasert andel, fordelt på ulike pasientgrupper.
Den aktivitetsbaserte refusjonsandelen utgjør i
1999 50 prosent av det behandlingen koster, dvs.
den andre halvparten av fylkeskommunenes ut-
gifter til sykehusdrift.

Staten gir også tilskudd til eierne av universitets-
klinikkene. Det skal dekke de merutgiftene som
undervisning av de medisinske studentene med-
fører. Videre gir staten egne tilskudd til drift av
regionsykehus.
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Pleie- og omsorgsavdelingen
- Statens Sentralteam for døvblinde
- Etat for rådssekretariater og enkelte helse- og sosialfaglige oppgaver

- Rådet for funksjonshemmede
- Statens eldreråd
- Frivillighetens samarbeidsorgan

Sosialavdelingen
- Rusmiddeldirektoratet
- Statens klinikk for narkomane
- Statens institutt for alkohol- og narkotikaforskning
- A/S Vinmonopolet

Trygdeavdelingen
- Trygdeetaten (Rikstrygdeverket, fylkestrygdekontorene, hjelpemiddelsentralene og trygdekontorene)
- Trygderetten
- Pensjonstrygden for sjømenn

Forebyggings- og rehabiliteringsavdelingen
- Statens institutt for folkehelse
- Statens helseundersøkelser
- Statens strålevern
- Kreftregisteret
- Statens tobakksskaderåd
- Statens ernæringsråd
- Statens næringsmiddeltilsyn (faglig)
- SOHO (Samarbeidsorgan for helsefremmende oppgaver) (faglig)

Helseavdelingen
- Statens helsetilsyn
- Statens legemiddelkontroll
- Giftinformasjonssentralen
- Statens rettstoksikologiske institutt
- Apotekene på Radiumhospitalet og Rikshospitalet

Sykehusavdelingen
- Rikshospitalet
- Radiumhospitalet
- Medinnova SF
- Statens senter for epilepsi
- Longyearbyen sykehus
- Barnesykehusene Geilomo og Voksentoppen
- Bioteknologinemnda

SOSIAL- OG HELSEDEPA RT E M E N T E T
UNDERLIGGENDE ETATERS FORANKRING I SHDS FAG AV D E L I N G E R
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