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e helt sentrale og dominerende aktørene i dagens helsevesen er de store, tunge helse
foretakene som også omfatter universitetsklinikkene. Disse institusjonene har sitt hovedfokus på de somatiske lidelsene (somatisk: legemlig, som hører til legemet). Dette reflekterer at
somatiske lidelser fremstår som en hovedkategori hos dagens syke mennesker. På de sentrale
sykehusene behandles og forskes det i dag på somatisk sykdom i stort omfang i en situasjon hvor
behovet for helsetjenester er tiltagende og nærmest umettelig. Slik har det imidlertid ikke alltid
vært.

Innledning
Historisk sett er somatiske lidelser relativt ”ny” som
behandlingskategori. Noe forenklet kan det hevdes
at de som medisinske behandlingskategorier formes
i møte med industrialiseringen og urbaniseringen av
landet vårt og etableringen av den nye naturvitenskapelig baserte medisinen. Dette skjer i løpet av 1800tallet. Før introduksjonen av ulike sosiale ordninger
som Fattigkassa (senere ulike trygdeordninger), som
åpnet muligheten for å gi økonomisk kompensasjon
ved redusert eller bortfall av arbeidsevne ved sykdom,
er det et stort spørsmål hvor mange av de tilstandene
vi i dag karakteriserer som somatiske lidelser som
ville bli betraktet som sykdom. Ikke slik å forstå at
fortidens mennesker ikke hadde somatiske plager og
”vonter”, tvert imot. Men på grunn av de historiske
og materielle forholdene de levde under, må de ha
fortolket eller skrevet forståelsen av sine plager inn
i andre forestillinger og fortellinger enn vi betjener
oss av i dag når vi referer til dem som sykdom. For
det store gross av fortidens mennesker var derfor de
”vontene” og plagene de opplevde en del av det å være
menneske og det å leve. Livet besto for de fleste av
hardt kroppsarbeid og de plagene som rammet dem
var en integrert del av livet. Døden var en naturlig
konsekvens. Det er imidlertid ikke rom for å dypere

inn i denne tematikken i denne sammenhengen.
Tross dette kan det, med utgangspunkt i den stadig
tiltagende etterspørselen etter helsetjenester i vår tid,
være naturlig å spørre: Er virkelig alle lidelsene vi i
dag behandler som sykdom naturgitt, eller kan det
tenkes at de, i alle fall i en viss utstrekning, er sosialt
betinget?

Drivkreftene bak det moderne
helsebyggeriet
Begrepet ”det moderne helsebyggeriet” favner vidt.
Rent fysisk omfatter det alle typer helserelaterte institusjonsbygg etablert og hovedsakelig reist etter 1850.
Begrepet omfatter pediatriske, psykiske, somatiske,
geriatriske institusjonsbygg i tillegg til et ukjent
antall spesialinstitusjoner for alt fra tuberkuløse til
rusmiddelmisbrukere.
Det moderne helsebyggeriet som har til oppgave
å huse det institusjonaliserte helsearbeidet er som
fenomen knyttet til fremveksten av det Anne Lise Seip
har kalt Sosialhjelpsstaten (ca. 1740–1920), og senere
velferdsstaten i tiden etter andre verdenskrig.
I medisinhistoriske fremstillinger legges det
ofte avgjørende vekt på medisinfagets kunnskaps75
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utvikling, de vitenskapelige gjennombrudd, oppdagelser og nyvinninger når en vil forklare utviklingen i
helsesektoren. En nærmere drøfting av hvor relevant
denne type tilnærming er må vi imidlertid la ligge
her. Det vi kan slå fast er at viteskapelige gjennombrudd ikke automatisk konverteres til nye materielle
tilbud for syke og trengende mennesker. Etableringen av slike tilbud forutsetter eksistensen av institusjonelle rammer som gir aktuelle relevante aktører
et handlingsrom. Sagt på en annen måte, noen må
bygge og drive de helseinstitusjonene som implementerer de nye behandlingspraksisene. Dette krever
blant annet at det eksisterer aktører med finansielle
resurser til å gjøre dette. Etablering av de materielle
institusjonene (eiendommer, bygninger og utstyr)
er på sin side i høy grad betinget av eksistensen av
institusjonsutbybygging i en mer abstrakt betydning
av ordet. Med slike overordnede institusjonelle
ordninger sikter en gjerne til ulike rammebetingelser
som fungerer så vel tilretteleggende som styrende og
ofte standardiserende i forhold til den enkelte institusjonelle aktøren. Konkret dreier det seg blant annet
om rammebetingelser som skaper forutsigbarhet,
og som bidrar til å utløse, kanalisere, organisere
og ordne initiativ og resurser.1 Det er nok allikevel
riktig å tenke at helsebyggeriets utvikling neppe helt
kan forstås løsrevet fra utviklingen i medisinfagets
kunnskapsutvikling. Det ligger på en måte i sakens
natur at helsebyggeriet, prioriteringer hos investor
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til tross, er en refleks av muligheter og ambisjoner i
innen medisin og helsefagene.
Institusjoner for oppbevaring og behandling
av ulike typer syke, demente og vanskeligstilte
mennesker har lange tradisjoner i vår kultur. De
fleste av de eldste institusjonener vi kjenner (som
middelalderhospitalene og de tidlige sykehusene)
sin virksomhet må imidlertid karakteriseres som
kompletterende tilbud i et samfunn hvor hovedregelen var at familien og husholdet selv tok seg av sine
syke, demente og vanskeligstilte.
Vår tids helsebyggeri er forankret i behovet for
en omfattende institusjonalisering for behandling
av lidelser og sykdom. Denne måten å organisere
omsorgen for syke og trengende er vokst ut av andre
samfunnsmessige forutsetninger enn middelalderens
og fremstår dermed som et relativt nytt fenomen.
Det er nærliggende å koble den tiltagende institusjonaliseringen og det etter hvert tiltagende helsebyggeriet utover på 1700- og 1800-tallet til endringer
i samfunnsstrukturer. Disse endringene hadde i
hovedsak sitt opphav i dyptgripende forandringer
i måten varer og tjenester ble produsert på i den
vestlige verden.
Gjennom det meste av vår historie har familien
og husholdet vært den sentrale omsorgs-, og produksjonsenheten. Fremveksten av kapitalintensive
produksjonsmåter skilte på 17- og 1800-tallet etter
hvert arbeidskraften fra husholdet og svekket familien

som grunnleggende produksjonsenhet i samfunnet.
Dermed ble også familiens ansvar for å dra omsorg
for og pleie av mennesker utover den snevre kjernefamilien avkortet. Arbeidskraften ble i prinsippet fri
og en vare omsatt på et marked – et arbeidsmarked.
Etableringen av 1700- og det tidlige 1800-talls helseinstitusjoner kan dermed forstås som en rasjonell
reaksjon fra fellesskapets side på erstatte den utvidede
familiens tradisjonelle omsorgsansvar. Arbeidet med
å reise helsebygg og å etablere helseinstitusjoner fikk
fornyet aktualitet etter 1850, da industrialisering og
urbanisering aksentuerte utviklingstendensen og en
stadig større del av befolkningen ble lønnsarbeidere i
en stadig mer urbant styrt økonomi.

Det offentlige helsearbeidet
Ved inngangen til 1900-tallet var helsearbeid i Norge
i stor grad et hygieneprosjekt. Slik hadde det vært i
alle fall siden tidlig på 1800-tallet. Dette innebar at
den vesentlige del av det offentlige helsearbeidet ennå
ved inngangen til 1900-tallet primært rettet seg mot
ulike sykdomsforebyggende tiltak som koppevaksinering, karanteneordninger, kontroll med prostituerte, etablering av vannverk og etter hvert også
etablering av offentlig renovasjonsordninger.
Helsebyggeriet som forutsetning for institusjonsetablering og og individuell behandling av syke
sto ennå svakt i styresmaktenes så vel som medisinprofesjonens strategi for sykdomsbekjempelse. Det
var forebyggende arbeid som sto i sentrum. Det betyr
også at samfunnet, medisinprofesjonen inklusive, la til
grunn at de mest betydningsfulle sykdomskategorier
(de epidemiske sykdommene) skyldtes fundamentale
hygieneproblem. Med dette som utgangspunkt søkte
man ved hjelp av hygieneforberedende tiltak både å

verne de friske mot de syke og å gjøre de som var syke,
friske. En tilsvarende tankegang lå bak sentralmyndighetenes tidlige kamp mot radesyken.2 Da denne
sykdommen eller diagnosen mer eller mindre gikk
i oppløsning i møte med endringene i medisinfaget
mot midten av 1800-tallet, ble strategien fra kampen
mot denne mot sykdommen overført til bekjempelsen av de veneriske sykdommene. De prostituerte
ble etter 1840 underlagt en rigorøs kontroll. I 1854
fikk vi så et tilsvarende fremstøt mot en ny gruppe
syke som ble definert som et hygieneproblem: de
leprøse. I 1885 kulminerte denne prosessen med
at Stortinget vedtok en egen lov som hjemlet blant
annet tvangsinnleggelse av leprapasienter.3 Den
største og mest omfattende sykdomskategorien som
ble oppfattet som et hygieneproblem, og som krevde
spesialtiltak og -lovgivning, var tuberkulosen. Med
denne sykdommen som viktigste begrunnelse kom
de sentrale styresmaktene til å sette i verk en rekke
omfattende sosiale og medisinske tiltak frem mot det
20. århundre.
Det er dermed et sentralt trekk ved helsebyggeriets utvikling i Norge at sentralmyndighetene lenge
avgrenset sin innsats til å ta et overordnet ansvar
for å bekjempe de epidemiske sykdommene, som
primært ble ansett som et hygieneproblem. I forlengelsen av denne strategien valgte også de sentrale
styresmaktene relativt tidlig å ta et overordnet
ansvar for etablering av psykiatriske institusjoner.
Også her var ambisjonen å beskytte og helbrede de
syke samtidig som man søkte å skjerme den alminnelige borger. Statens vilje til å gjennomregulere
psykiatrien kommer blant annet til uttrykk gjennom
Sinnssykeloven av 1848. Denne la grunnlaget for
etablering av et relativt finmasket system av sentrale
institusjoner i regi av stat og fylke.4
Mens staten i forlengelsen av sin strategi for
bekjemping av epidemisk sykdom ”tidlig” tok et
ansvar for å etablere institusjoner for sinnslidende,
ble ansvaret for å etablere institusjoner for behandling
av somatisk sykdom etterlatt i et grenseland. Uten
sentral styring eller koordinerende lov- og regelverk
ble det de enkelte byene, kommunene og i en viss
utstrekning amtene/fylkene samt private organisasjoner som utover på 1800- og 1900-tallet tok ansvar
for å etablere et tilbud på dette området, etter hvert
som behovene ble påtrengende og de økonomiske
forholdene lå til rette for det. Dermed kom utbyggingen av det som skulle utvikle seg til et norsk
helsevesen (med de somatiske sykehusene som
kjerne) til å foregå i en temmelig ”anarkistisk” orden.
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Relativt tilfeldig, uten orden eller plan, og uten klare
standardkrav, ble det etablert en rekke helseinstitusjoner utover i landet. Utformingen og innretningen
av dem var det helt opp til eierne å ta ansvar for. Noe
egentlig samlet norsk helsevesen kan en derfor knapt
snakke om før etter andre verdenskrig.

økte de privates andel betraktelig fra 1930 til 1960.
Tabell 3 viser at statens engasjement først
og fremst var konsentrert om institusjoner som
behandlet tuberkuløse, spedalske, (epidemisk
sykdom) sinnssyke og alkoholikere. Institusjonene
var primært enten nasjonale eller regionale i sin
innretning.

Eierstrukturen

Politiske rammevilkår

Hvem var det så som påtok seg ansvaret for å bygge
og drive de ulike helseinstitusjonene? I Statistisk
årbok er det i perioden 1930–1960 publisert oversikt
over hvem som eier ”anstalter til kur av legemlig
og åndelig syke”. Dette materialet representerer et
godt grunnlag for å danne seg et bilde av eierstrukturen i det norske helsevesenet og derigjennom
en oppfatning av hvem som har vært de sentrale
driverne i helsebyggeriet. Data fra 1930 gir et bilde
av situasjonen slik den utviklet seg fra man begynte
å etablere helseinstitusjoner her til lands. Tallene fra
1960 viser hvordan situasjonen var før vedtaket av
Sykehusloven i 1969.
Tabell 1 viser at staten til etter 1960 var den
minste av sykehuseierne. Oppsettet viser også at
kommunene var eier av over 50 % av sengene allerede
i 1930. Kommunenes dominerende posisjon avtar
noe frem mot 1960. Dette indikerer at kommunene
var den sentrale driveren i sykehusutbyggingen her
til lands. De private eiernes engasjement var stabilt
og vedvarende i hele perioden.
Tabell 2 viser at staten ikke på noen av måletidspunktene eide mer enn 18,8 prosent av det samlede
antall senger. Kommunene fremstår også i denne
sammenhengen som en majoritetseier. Sett under ett

Tabell 1. Institusjonseiers prosentvise andel av sykehussenger.
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Tabell 2. Institusjonseiers prosentvise andel av senger,
alle typer helseinstitusjoner.
40
35

Staten

30

Fylkene og kommunene

70
60
50

Kommunene

40

25

Fylkene

20

Kommunene

15

Fylkene og kommunene

10

Private

5

30

0

20
Fylkene

10
0

Etter 1814 lå makten i den nye norske staten hos et
svært begrenset sjikt av embetsmenn. Fra 1830årene etablerte deler av denne eliten et klart nasjonsbyggingsprosjekt. I første rekke dreide det seg om
den såkalte intelligenskretsen og dens ideer for å
modernisere landet.5 I sin ideologi var de preget
av liberalistisk tankegods. I årene frem til 1870 ble
det norske samfunnet derfor deregulert på en rekke
områder. De grunnleggende rammebetingelsene
i økonomien ble forsøkt tilpasset slik at de skulle
fremme produksjon og omsetning. I andre halvdel
av 1800-tallet tiltok også det offentliges vilje til å ta
ansvar for fattigfolk. Fattigloven av 1863 gjenspeiler
imidlertid i enda større grad enn lovgivningen fra
1845, som den avløste, samtidens liberalistiske syn
på fattigdommen som primært et privat problem.
Til tross for dette kan nok introduksjonen av Lov om
Sunnhetskommisjoner fra 1860, Fabrikktilsynsloven
av 1892, loven om ulykkesforsikring for fabrikkarbeidere fra 1894, samt Vergerådsloven av 1896 (som
skilte barnevernet fra fattigvesenet), alle tolkes som
uttrykk for statsmaktens vilje til å ta større ansvar for
de svake i samfunnet. Når det gjelder de somatiske
sykehusene, avholdt man seg, delvis av ideologiske
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Tabell 3. Statens prosentvise andel av senger i ulike kategorier helseinstitusjoner.

Alm. Sykehus, klinikker og
sykestuer
Sanatorier

100 %

Tub. Hjem for lungesyke
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Kysthospitaler
Pleieinstitusjoner for
skrofuløse og kirurgisk tub.

0

Fødselsstiftelser og fødehjem
Hospitaler for spedalske

40

Kuranstalter for alkoholikere
Sinnsykeasyler

20

Pleiehjem for sinssyke
Pleiehjem for epileptikere

0
190

1940

190

årsaker, ennå mot slutten av hundreåret fra å gripe
regulerende inn. Først med Lov om sykeforsikring
fra 1909, som bidro til at finansiering av behandling
i helseinstitusjoner definitivt ble løftet ut av fattigkassen, skjedde det endringer av betydning på dette
feltet.
Grovt sett kom den helsepolitiske utviklingen i
årene fra ca. 1900 til 1945 til å innebære en bevegelse
fra en helsetjeneste dominert av generalister eller
allmennpraktiserende leger i privat praksis, til et
langt mer institusjonsbasert helsestell. Utviklingen
løp parallelt med at en rekke oppgaver av sosialmedisinsk karakter ble skjøvet over fra det medisinske til
det tekniske fagfeltet. Kommunene tok i stadig større
utstrekning ansvaret for folkehelsen og folkehelsearbeid. Kommunene (teknisk etat) fikk ansvar for
å føre næringsmiddelkontroll, de ble leverandører av
rent, smittefritt vann, organiserte renovasjon, sto for
bygging og drift av offentlige bad etc. Også i arbeidet
med å bygge opp og drive de ulike helseinstitusjonene
ble det, som vi har sett, kommunene, sammen med
private (i praksis ulike livssynsorganisasjoner) som
kom til å ta det tyngste taket i. Engasjementet vokste
ikke sjelden ut av de oppgaver det enkelte lokalsamfunnets eller den enkelte kommune hadde påtatt seg
med hensyn til fattigomsorg.6
Utover i 1930 årene ble mangelen på sentral
koordinering av helsesektoren, som resultat av mangel
på en samlet nasjonal plan for de somatiske sykehusenes drift og utvikling, påpekt av stadig flere. Forslag
om å etablere en landsplan for det norske sykehusvesenet dukket derfor opp ved flere anledninger.
Avgjørende for dette var trolig utviklingen i Sverige og
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Danmark. I disse landene arbeidet man på denne tiden
med å få på plass et økonomisk rasjonelt sykehusvesen
organisert rundt større sentralenheter med fylkene
som geografisk avgrensning av den enkelte institusjons
nedslagsfelt. I 1931 publiserte arkitekt Carl Thune
Larsen, senere sekretær i Norsk Sykehusforening, en
artikkel i Aftenposten hvor han konkluderer med at
tiden nå var moden for en generalplan for sykehusvesenets utvikling også i Norge. I 1934 fulgte professor
Johan M. Holst (1892–1953) opp med en artikkel kalt
”Prinsippene for organisering av et moderne sykehusvesen”. Okkupasjonen av Norge i 1940 satte imidlertid
en effektiv stopper for en utvikling etter de retningslinjer Holst trakk opp her.
Helsevesenets utvikling fra siste del av 1930tallet til midten av 1970-årene faller i tid sammen med
framveksten av velferdsstaten og dens glanstid. Ut
fra et teknologisk perspektiv kan det sies at helsevesenets vekst, differensiering og spesialisering fulgte av
medisinens kunnskapsutvikling. Ut fra et økonomisk
perspektiv vil det kunne hevdes at sektorens utvikling
ble muliggjort av en generell økonomisk vekst som
tillot stadig større overføringer av offentlige midler
til helsevesenet. Det er imidlertid ikke nødvendigvis
noen kausal sammenheng mellom velferdsstaten
slik vi kjenner den og helsesektorens utvikling. For
å komme på sporet av en slik sammenheng, er det
nødvendig å anlegge et politisk perspektiv. Perspektivets relevans knytter seg til at helsesektorens
utvikling i stor grad kan føres tilbake til beslutninger
(sentralt og lokalt) basert på politiske, ideologiske og
faglige ideer.
I årene etter krigen så man i det sosial
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demokratiske Norge det som en utjevningspolitisk
hovedoppgave å heve levestandarden til de gruppene
som i årene før krigen hadde hatt det laveste inntektsnivået. I første rekke var det snakk om jord- og skogsarbeidere, småbrukere og fiskere. Regjeringene la
imidlertid også opp til en utjevning av forskjellene
lønnstakergruppene imellom. Det er dermed i en
sammenheng som denne nærliggende å oppfatte de
mange sosialpolitiske initiativ fra denne perioden,
inklusive etableringen av en landsplan for sykehusutbyggingen, som ett av flere utjevningspolitiske
virkemidler.7
De første 10–15 etterkrigsårene ble uvanlig rike
for norsk helsevesen. Den offentlige satsing ledet til
en generell medisinsk tyngdeforskyvning i retning
sykehusene. Disse fikk nå en langt mer sentral plass i
helsearbeidet enn noen gang tidligere.
I 1938 var det ca. 600 leger ved norske sykehus.
Det utgjorde ca. 1/4 av alle legene i landet. I 1962
arbeidet det over 1800 leger i norske sykehus. Dette
tallet svarer til ca. halvparten av alle landets leger
på det tidspunkt. Med andre ord hadde sykehusene
i løpet av en periode på 25 år tiltrukket seg nesten
alle de nyutdannede legene. I samme periode endret
tallet på leger som arbeidet utenfor sykehus seg i bare
beskjeden grad. Dette skapte en helt ny situasjon i
forholdet mellom sykehus og helsearbeid.8
Program for utviklingen av helsevesenet i etterkrigstidens velferdsstat ble utformet under krigen.
Helt sentralt i dette sto Karl Evang (1902–1981).9
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For Evang var en konsentrasjon av ansvar i statlige
organer både et mål og et virkemiddel. Dette kunne
oppnås på to måter. Én løsning var å etablere et
statsdrevet helsestell finansiert gjennom beskatning.
Alternativet var å utvikle et enhetlig trygdesystem
under statlig kontroll. Folketrygden ble først etablert
i 1966. Forebyggende arbeid måtte, i hvert fall i første
omgang, dekkes over offentlige budsjetter. Innen
primærhelsetjenesten ønsket Evang å bygge videre
rundt distriktsleger, stadsleger og helseråd. Ut over
det ønsket han å institusjonalisere legetjenester som
tradisjonelt var utført gjennom en privat praksis.10
Slik sett kan det i en tidlig fase av gjenreisingsarbeidet virke som om Evang så for seg en utvikling
av det norske helsestellet etter en “øst-europeisk
modell”. Store offentlige sykehus eller helseinstitusjoner med åpne poliklinikker skulle også ta hånd om
det meste av førstelinje-helsetilbudet. Den tradisjonelle allmennpraktikerens rolle, familielegen, var i
det ”Evangske” systemet i alle fall ikke åpenbar.
Evangs
avgang
i
1972
mistet
Etter
Helsedirektoratet under Torbjørn Mork og senere
Anne Alvik etter hvert mye av sin innflytelse. I takt
med sosialdemokratiets orientering mot sentrum av
norsk politikk ble også helsepolitikken i stigende grad
avideologisert. I løpet av 1980- og 90-tallet foregikk
det, til tross for at de sentrale helseinstitusjonene
(som nå var eiet av fylkene) hadde politisk oppnevnte
styrere, en tiltagende ”markedstilpassing”. Innen
medisinfaget medførte subspesialiseringen en
økende profesjonskap om resurser hvor utsatte
pasientgrupper ofte ble benyttet som brekkstang.
Pasientorganisasjonene vokste seg mektige og
presset på for å få oppmerksomhet og resurser til
gruppene de representerte. Pasientene fikk klarere
definerte rettigheter. Den enkelte som søkte hjelp fra

Karl Evang (1902–1981) var en meget markant helsedirektør i
tiden 1938–1972.
Bilde: Riksarkivet.

helsevesenet var bedre utdannet og langt mer talefør
enn tidligere. Kunnskapen om egen sykdom og egne
rettigheter var betydelig større enn før. I avisene
ble helsestoff godt stoff. Tilskyndet av en tiltagende
myndighetsskepsis og autoritetskritikk utviklet media
seg til et lydhørt talerør for kritikk av det offentlige
helsetilbudet. Med fokusering på enkeltproblemer og
enkeltskjebner bidro den mediastyrte debatten til at
de overordnede perspektivene druknet i det offentlige
ordskiftet. Sett mot en slik bakgrunn kan statens
overtagelse av helseinstitusjonene i 2002 forstås som
et forsøk på igjen å få politisk styring med sektoren.
Hensikten var å skaffe staten bedre kontroll med
det stadig økende pengebruk i helsesektoren. Dette
viste seg imidlertid vanskelig. I 2008 var utgiftene i
sektoren ca. 60 milliarder kroner høyere enn i 2002.

Sektorøkonomi
En viktig nøkkel til forståelsen av utviklingen innen
helsebyggeriet ligger i eierstrukturen og finansieringen av helseinstitusjonene generelt.
Et karakteristisk trekk ved ”nyere” norske helseinstitusjonene er at finansiering av bygging, vedlikehold og utvikling av dem på den ene siden og drift av
helseinstitusjonene på den andre lenge ble betraktet
som to atskilte forhold. Det har tradisjonelt sett
dermed ikke nødvendigvis vært slik at kostnadene ved
å etablere, vedlikeholde og utvikle et bygg som skal
huse en helseinstitusjon har vært belastet de årlige
driftsregnskapene for institusjonene. I hovedsak ble
skillet mellom etablerings og utviklingskostnader på
den ene side og driftskostnader opprettholdt til helt
frem til år 2002 da staten overtok alle helseinstitusjonene her til lands.
Gjennom 1800-tallet sorterte helseinstitusjonene enten under fattigvesenet, eller så ble driften
av dem finansiert av dette. Mange var riktignok
formelt sett organisert som selveiende stiftelser,
men ble til tross for dette av de fleste betraktet som
en del av fattigvesenet. Bakgrunnen for dette var
forholdsvis enkel. Å være syk hadde ennå på 1800tallet en relativt vag avgrensing. Generelt innebar
det å bli eller være syk uten at en hadde familie eller
arbeidsgiver til å ta vare på seg, at man i praksis
raskt ble fattig – slik at man ikke kunne forsørge
seg selv eller sine. Man ble avhengig av støtte fra
lokalsamfunnet. Syk og fattig var dermed begreper
som på mange områder gled over i hverandre. Måtte
man på sykehus og selv ikke kunne betale, ble det
Fattigkassa som måtte ta regningen. Etter 1898,

da alminnelig stemmerett for menn ble innført,
innebar støtte fra Fattigkassa tap av stemmeretten.
På grunn av de betydelige lokale variasjonene
som lenge preget arbeidet med å drive helseinstitusjonene omkring i landet, er det vanskelig å ha endelige
oppfatninger av hvordan dette ble gjort. Hovedprinsippet synes imidlertid å ha vært at pasienten
selv skulle betale for opphold og behandling. Utfordringen lå i at de færreste syke som hadde behov for
institusjonalisering hadde mulighet til nettopp det.
I Bergen var det derfor slik at midler fra det lokale
Mudringsvesenet kunne nyttes til drift av sykehuset.11
I Trondheim ble driften av byens sykehus i en lang
periode (1791–1817) finansiert av byens desidert
mest velstående stiftelse, Thomas Angells stiftelse.
Etter at byen selv måtte overta sykehusdriften i 1817,
ble virksomheten finansiert ved en egen skatt. Dette
var en lite fleksibel ordning som innebar at sykehuset
i realiteten bare disponerte et gitt antall pasientliggedøgn pr. år. Generelt synes det imidlertid som om
finansieringen i løpet av 1800-tallet gjennomløp en
harmonisering. I Trondheim gikk man i løpet av 1840årene over til et system der sykehuset fikk refundert
pr. liggedøgn fra den eller de som sto bak innleggelsen av pasienten. Dette økte fleksibiliteten i finansieringen av driften betraktelig og gjorde det enklere
å balansere budsjetter ved å justere liggedøgnstakstene fra år til år. Refusjonssatsene var imidlertid
utformet slik at de knapt dekket mer enn kostnadene
ved å oppbevare og behandle pasienten. Når det var
behov for vedlikehold, ombygginger, utbygginger
eller investeringer i utstyr måtte midlene til dette
fortsatt skaffes i form av bevilgninger fra eieren, som
oftest kommune, amt eller private. Dette førte til at
vedlikehold og videreutvikling av helseinstitusjonene
ble svært konjunkturutsatt.
Reformene åpnet for å etablere nasjonale
ordninger for finansiering av opphold ved helseinstitusjoner. Tidlig på 1900-tallet ble det derfor
etablert en syketrygd for lønnstakere som gradvis
ble gjort mer omfattende og obligatorisk. Ideen bak
syketrygden var at den skulle være en forsikringsordning som skulle sikre medlemmene mot de
økonomiske konsekvenser av sykdom, herunder fri
medisinsk behandling. Gjennom lov om syketrygd
fikk medlemmene av sykekassene dekket utgiftene
(kurpenger) ved sykehusopphold. Til tross for at det i
første omgang bare var ca. 20 % av landets befolkning
som ble omfattet av loven, fikk den stor betydning
for den videre utbyggingen av helseinstitusjoner.
Syketrygden gav ikke støtte til selve investeringskost81

Hovedbygningen på Regionsykehuset i Trondheim, som var et av sykehusarkitekten professor Karl Grevstads sentrale verk, sto ferdig
i 1955. I forbindelse med utvidelsen av St. Olavs Hospital ble bygningen revet i 2011.
Foto: Postkort fra Arne Lannerstedts samling/NMM.

nadene ved etableringen av en institusjon, men den
gav større økonomisk sikkerhet og forutsigbarhet for
dekning av institusjonens driftsutgifter. Ordningen
ble dermed et viktig insitament for videre sykehusutbygging. Kapitalutgiftene ble i prinsippet fortsatt
båret av institusjonseierne. Trygdekassene betalte
kurpengene for de syketrygdede, mens kommunene
utredet kurpengene for forsorgsunderstøttede. Denne
finansieringsmodellen ble i hovedsak opprettholdt
til 1944, da kurpengeprisen ble regulert. Deretter
dekket syketrygden (som i 1957 ble gjort obligatorisk
for alle) en stadig mindre del av sykehusenes driftsutgifter. Framfor alt sank trygdens tilskudd utover
på 1960-tallet, en periode som for øvrig var preget av
sterk økonomisk vekst. Da sykehusloven trådte i kraft
i 1970, var refusjonen kommet ned i ca. 65 prosent.
I praksis innebar det at fylkeskommuner med det
best utbygde helsevesenet også satt med de største
driftsutgiftene. Den økende differansen mellom de
faktiske driftsutgifter og syketrygdens refusjon, førte
til at utbyggingen av helseinstitusjoner flere steder
stagnerte på 1960-tallet.
Sykehusloven av 1969 dannet det juridiske
grunnlaget for etableringen av fylkeshelsetjenesten.
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En hovedhensikt med loven var å sikre utbygging, bred
geografisk dekning, jevn kvalitet og en mer enhetlig
drift av sykehus og helseinstitusjoner landet under ett.
Sykehusloven viste seg da også å bli startsignalet
til den mest omfattende utbyggingsperioden i vårt
helsevesens historie. Loven etablerte blant annet
likeartede regler for finansiering av sykehusene.
Dette finansieringsprinsippet innebar en deling av
utgiftene mellom syketrygden og institusjonseier.
Gjennom introduksjonen av sykehusloven ble
fylkeskommunene i løpet 1970-tallet den sentrale
helseinstitusjonseieren – men det var staten som finansierte driften av institusjonene. I hovedsak skjedde det
gjennom refusjon. Systemet viste seg imidlertid ganske
raskt utilstrekkelig, man fikk utgiftsvekst og økte
geografisk ulikheter. Det fremsto derved etter hvert
som ”naturlig” at fylkene kom inn og overtok totalansvaret for driften av de tidligere privat eide helseinstitusjonene. Gjennom avtalene som ble opprettet
falt også eiendomsretten til institusjonene (i takt med
de fylkeskommunale investeringene i anleggene) til
fylkene. Dette bidro til ytterligere å forsterke fylkenes
stilling som institusjonseier og -forvalter og representerte på sett og vis en strukturrasjonalisering.

Diagnose Relaterte Grupper (DRG) gir en oversiktlig beskrivelse av aktiviteten ved sykehusene. Tabellen består av 540
diagnoserelaterte grupper.

Innføringen av sykehusloven kom til å markere
opptakten til en rekke større reformfremstøt i det
norske helsevesenet. På 1980-tallet ble ramme
finansiering introdusert. Dette innebar at staten gikk
over til å gi fylkeskommunene et rammetilskudd
etter nærmere definerte kriterier. Med utgangspunkt i overføringene skulle fylkeskommunene selv
finansiere driften av helseinstitusjonene. Reformens
målsetning var åpenbart ønsket om økt politisk
styring og mer effektiv resursbruk. Konsekvensene
ble imidlertid raskt åpenbare i form av køer og
antatt manglende effektivitet. For å bøte på dette ble
”Reform 1997”, et såkalt DRG (diagnose-relaterte
grupper)-system (dvs. innsatsstyrt finansiering)
introdusert.
Driften av blant annet sykehusene skulle nå
delfinansieres av stykkprisrefusjoner. Refusjon ble
gitt pr. type behandling. Målsetningen var å skape et
system som fungerte som insentiv for økt effektivitet
og produktivitet. Heller ikke 1990-talles reformer gav
det ønskede resultatet og i 2002 ble det besluttet at
staten selv skulle overta helseinstitusjonene, som ble
organisert i fem regionale helseforetak.12 Helseforetakene ble fristilt. Målsetningen var å drive sykehus
etter rene faglig/økonomiske prioriteringer, uten
direkte politisk styring.

Forvaltning
Den sentrale ledelsen av det norske helsevesenet
(sunnhetsvesen, medisinalvesen) vandret i årene
etter atskillelsen fra Danmark fra det ene departement til det neste i nærmere 100 år. Etter ha utgjort
et eget kontor i Politidepartementet i årene 1815–18,
i Kirkedepartementet fra 1819–45 og i Indredeparte-

mentet fra 1846–78, havnet Medisinalvesenet i Justis
departementetet i 1878, først som en egen Medisinalavdeling innenfor departementsstrukturen, senere
ledet av en egen Medisinaldirektør utenfor departementet. Ved opprettelsen av Departementet for
Sosiale saker, Handel, Industri og Fiskeri i 1913 ble
Medisinalvesenet overført hit. Og ved opprettelsen
av Sosialdepartementet 3 år senere fulgte Medisinal
vesenet med over dit. Her lå ansvaret til 1940.13
I Norge foregikk utbyggingen av helse
institusjoner, fra begynnelsen på 1800-tallet og til
etter slutten av andre verdenskrig, som vist, idet store
og hele uten sentral koordinering eller en overordnet
plan. I motsetning til i Danmark og Sverige eksisterte
det i Norge heller ikke bestemmelser om hvem som
hadde plikt til å bygge og drive helseinstitusjoner.
Som oftest hadde etableringen av institusjonene
derfor utspring i initiativ fra kommunale myndigheter og/eller private organisasjoner. Under tiden
ble initiativet også tatt av et fylke. Forvaltningen
av helsebyggene ble følgelig spredt på ulike forvaltningsnivå. En helseinstitusjons størrelse, plassering
og funksjoner ble som oftest bestemt av behovene på
det stedet eller i den regionen institusjonen skulle
etableres. Avgjørelsene i disse spørsmålene kunne bli
fattet uten å konsultere sentrale myndigheter og uten
hensyn til behovene i nasjonal målestokk.
Sentraladministrasjonens interesse for de eksisterende lokale helseinstitusjonene, de somatiske
sykehusene inklusive, var gjennom hele det 19.
århundre svak. I perioden fra opprettelsen av
sunnhetskommisjonene i 1860 og frem til forankringen av Medisinalvesenet i Sosialdepartementet
etter 1913 er det vanskelig å få øye på noe statlig
engasjement på de lokale eller regionale helseinstitusjonenes vegne. På mange måter fremstår det
som om man på sentralt hold var tilfreds med å
kontrollere og å utføre en varsom styring gjennom
stadsfysikus’ rolle og posisjon. Sunnhetsloven av 1860
påla kommunen å opprette en sunnhetskommisjon.
Stadsfysikus var kommisjonens leder og i kraft av
dette Medisinalvesenets de facto øverste myndighet
i kommunen og nærmest selvskrevne leder av enhver
helseinstitusjons tilsynskomité. Sunnhetskommisjonen kan dermed beskrives som en blanding av
et politisk og et faglig organ.14 Statens engasjement
avgrenset seg i hovedsak til å etablere og drive det
en kan kalle de landsdekkende helseinstitusjonene,
Rikshospitalet inkludert. Etter 2. verdenskrig søkte
staten større innflytelse på utviklingen i helsesektoren som helhet. I de første tiårene etter krigen var
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bygningsmaterialer rasjonert og man kunne blant
annet gjennom tildeling av byggeløyve til en viss grad
styre byggeaktiviteten i sektoren.15 Parallelt ble det
utover på 1950-, og 60-tallet gjennomført en strukturrasjonalisering karakterisert av sammenslåing og
sentralisering. Den samlede effekten av dette dannet
grunnlaget for innføringen av sykehusloven i 1969,
som representerte et første forsøk på å etablere en
enhetlig finansieringsmodell for helsesektoren her til
lands.
Et karakteristisk trekk ved det norske systemet
på 18- og 1900-tallet var at det bygget på et grunnleggende skille mellom kostnadene til oppføring og
vedlikehold av helsebygg og kostnadene ved å drive
dem. Dette skillet vedvarte til etableringen av Helseforetakene i 2002. De økonomiske vansker Helseforetakene siden har slitt med er i betydelig grad knyttet
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til de regnskapsmessige konsekvensene av nettopp
denne grunnleggende reformen.
Typisk for det norske helsevesenets utvikling,
helsebyggeriet inklusive, er at staten var en noe
distansert aktør til etter avslutningen av andre
verdenskrig. Når staten så viste større vilje til å
engasjere seg, var dette forankret i den generelle
utjevningspolitikken de sosialdemokratiske regjeringene fram mot 1970-tallet førte. Denne politikken
ble forsterket av mulighetene den generelle økonomiske utviklingen gav de sentrale myndighetene.
Dermed er det vel riktig, i et større historisk
perspektiv, å konkludere med at det var kommunene,
fylkene og de private organisasjonene som tok
de tyngste takene i arbeidet med å bygge opp
grunnstrukturen i det som skulle bli det norske
helsevesenet.
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