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LO GRENLAND MEDIA

Forsvar fellesskapets sykehus  
 

Lik tilgang til helsetjenester av høy kvalitet 
er et av våre viktigste politiske mål. For å nå målet 
må samfunnet sette av tilstrekkelig med ressurser på 
alle nivåer. Forebygging av sykdom og skader er 

best for den enkelte og samfunnsøkonomisk 
lønnsomt. I den sammenheng er 
kommunehelsetjeneste svært viktig. Men dersom 
behandling på sykehus er det medisinsk riktige, må 
tilgangen og kvaliteten være på plass for alle.  
 
LO Telemark tar sterk avstand til 
stykkprisfinansiering av sykehustilbudet. LO 
Telemark krever at politikerne tar tilbake 
styringsretten over sykehusene. Nå er det en 
sentralisert sykehuspolitikk, og den lokale 
medbestemmelsen er fjernet.  
 

LO viser til den fagligpolitiske plattformen ”Forsvar 
fellesskapets sykehus”, som beskriver både 
resultater og utfordringer på sykehusområdet. LOs 
mål er å sikre en tydelig politisk styring av 
sykehusene, i godt samarbeid med de ansattes 

organisasjoner. Vi vil at det skal jobbes mer aktivt 
med heltidskultur, sikre mulighet til 
helsefagarbeidere i sykehus og bruke rett person og 
kompetanse på rett plass.  

 
LO Telemark mener at viktige prinsipper for styring 
og organisering av sykehusene må være:  
 

• Sykehusene skal være en del av et 

skattefinansiert, offentlig helsevesen, hvor 
tilgangen til tjenestene er basert på 
menneskenes behov.  
 

• Sykehusene skal eies av staten og styres 

politisk. Helse- og omsorgsministeren skal 

ha det øverste ansvaret, samtidig som det må 

sikres regional og lokal forankring.  

• Nasjonale prioriteringer må gjøres på 
folkevalgt nasjonalt politisk nivå. Den 
regionale styringen må skje innenfor 
rammen av nasjonale prioriteringer og i 

tråd med befolkningens behov.  
 

• Økonomistyringen skal bygge på 
prinsipper som fremmer politisk 
oversikt, innsikt og god drift. Stykkpris, 

eller versjoner av innsatsstyrt 
finansiering (ISF), må avvikles 
 

• Sykehusene skal være en del av et 

samhandlende og integrert helsevesen, 
hvor primær- og spesialisthelsetjenesten 
trekker i samme retning, og ansatte 
sikres medbestemmelse på alle nivåer. 
 

• Det norske helsevesenet skal baseres på 
samarbeid; ikke konkurranse. 

 

• Det skal fortsatt være en desentralisert 
sykehusstruktur. Norge er et land med 

spredt bosetting, og sykehuspolitikken 
må ta hensyn til geografiske, 
demografiske og andre forhold.  

 

• Nasjonal Helse- og omsorgsplan må 

utvikles videre som styringsdokument, 
med forankring både lokalt, regionalt og 
nasjonalt.  

 

• Organiseringen av arbeidet i sykehusene 
må være basert på hele stillinger og faste 
ansettelser. 

 

• Renhold, kjøkken, eiendomsforvaltning, 

ambulanse med mer er en del av 
helheten i sykehusdriften, og må ikke 
konkurranse-utsettes eller outsources. 
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