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Min bakgrunn

• Almenlege i Asker, startet det som i dag er Nesbru legesenter

• Bedriftsoverlege i NEBB – personalsjef samme sted

• Direktør i EB/ABB

• Adm. Direktør Aker sykehus

• Adm. Dir. Rikshospitalet – Nytt Rikshospital

• Spesialrådgiver i Helsedepartementet, Sykehusavdelingen

• Adm dir. i Storebrand Helseforsikring AS

• CEO Deutsche Krankenversicherung (DKV) i Korea

• Styreleder DIPS ASA



DKV, Marina Salud og Ribera Salud

• DKV er Europas største private helseforsikringsselskap og eies av Munich Re, et av 

verdens største finanskonsern

• Eier 50% av Storebrand Helseforsikring, som startet privat helseforsikring i Norge i 

1998.

• Datterselskaper i mange land, herunder DKV Seguros i Spania

• DKV ønsket å gå inn i det spanske helsemarkedet med integrerte helsetjenester

• Ønsket ikke å gå inn i ren sykehusdrift

• Vant anbud i Denia høsten 2004 og etablerte Marina Salud sammen med Ribera 

Salud som minoritetseier 



• Bygging og drift av nytt sykehus 

• ca. 250 senger – åpnet i 2008. Kostnad: Ca. 100 mill Euro

• De fleste spesialiteter (Ikke nevrokirurgi, transplantasjoner, universitetsfunksjoner)

• Primærhelsetjeneste (120 almenpraktikere “overtas”)

• Forebyggende helsetjenester

• Hjemmetjenester

• Betaling pr. innbygger – lavere enn tidligere kostnader

• Kontraktperiode 15 år – mulig med 5 års forlengelse

• Etter dette går alle investringer tilbake til regionen

Marina Salud – en del av Ribera Salud



Hvordan kan vi tro at vi kan tjene penger på prosjektet?

Effektivisering av driften

• Moderne sykehus som digitaliseres – fra papir til IKT 

• Medisinske prosesser forhåndsdefinert i systemet (sammen med leger og sykepleiere)

• Klart definerte kvalitetsmål på behandling og drift

• Innføring av gruppebonus knyttet til oppnåelse av kvalitetsresultater

• Primærlegene får tilgang til sykehusets IKT-system med utvidede fullmakter 

Viktigst: Integrert helsetjeneste – med omvendte incentiver av norsk modell

Som vi har hørt om i dagens foredrag fra Ribera Salud



Spesielle problemer i prosjektet

Legenes ansettelsesforhold

• Hadde offentlige, uoppsigelige kontrakter med høy fastlønn

• De fleste (80%?) aksepterte private, mindre beskyttede kontrakter med lavere fastlønn

• Klart definerte kvalitetsmål på medisinsk behandling

• Innføring av gruppebonus knyttet til oppnåelse av kvalitetsresultater hos pasientene

• Økonomiske incentiver tilknyttet kvalitetsresultater i behandlingen gav mulighet for 

individuelle bonuser i tillegg til gruppebonus 

• Herunder mestringsprogram for kronikere (Jfr. DKV Artzpartner i Tyskland og Kaiser Permanente i USA)

Politiske problemer

• Denia kommune styrt av venstresiden og motstandere av private helsetjenester 

• Valenciaregionen mer markedsliberale og står bak anbudene

• Kommunen laget byråkratiske problemer ved sykehusoppstart

• Vanskelig for Marina Salud å få utbetalt i henhold til avtalen i starten. (Finanskrisen)

• Ribera Salud ønsker å kjøpte DKV´s andel nå – Denia motsetter seg of vil overta (hearsay) 



IKT i Ribera Salud

 Ved Health World i september ble det sagt at ved Ribera Salud har man 

ett felles IT-system

 Det er nok ikke helt riktig

 Ved Marina Salud  - der det gamle sykehuset var papirbasert – innførte 

vi Cerner Millenium som sykehussystem.

 Primærlegene var nødt til å bruke Valenciaregionens EPJ – Abucasis.

 Vi ga dem tilgang på Cerners system i tillegg – slik at de bruker 2 

systemer

 Ved resten av Ribera Salud bruker sykehusene Florence, et egenutviklet 

system.

 Primærlegene bruker også der Abucasis som sin EPJ

 Informasjonen som er samlet i systemene er gjort tilgjengelig for alle –

og brukes av ledelsen som et avgjørende styringsverktøy



Relevans for norske forhold

Historikk

• I Norge er som kjent kommunene ansvarlige for primærhelsetjenesten og staten for 

spesialisthelsetjenesten

• På 90-tallet planla Oslo kommune et forsøk med å gi 3 bydeler sine andeler av 

sykehusbudsjettene for så å la dem bestille og betale for sykehustjenestene

o Ble ikke realisert – i steden kom betaling fra bydel til sykehus for ferdigbehandlede 

pasienter som ble liggende > 2 uker i sykehuset

• Samhandlingsreformen tok opp en del tanker fra integrerte helsetjenester – men endte 

som en betalingsreform for ferdigbehandlede pasienter og noen mellomnivåtjenester.

• I 1997 foreslo en arbeidsgruppe i SHD at primærhelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten 

skulle få samme eier. (Ikke oppfattet som relevant/realistisk av Gudmund Hernes)

• Jeg holdt et foredrag i PF om Marina Salud modellen i 2009. Svært liten interesse da

• I Arendalsuken 2016 ble Ribera Salud et tema – og jeg synes det er bra at det er det her 

nå   



Perverse økonomiske incentiver i norsk helsetjeneste

• Med forskjellige eiere av primær- og spesialisthelsetjenesten har vi perverse incentiver –

incentiver som motvirker de gode løsningene. 

• Primærlegenes honorarsystem med takster (jfr Aftenpostens kronikk 1.2.17) – tjener på å 

behandle flest mulig pasienter – og gjøre flest mulig undersøkelser

• Ingen incentiver for kommunene å redusere sykehusinnleggelser

• Ingen incentiver for sykehusene i å holde pasientene friske – snarere tvert om: Tjener på 

mange behandlinger

• Jfr aldersortopediprosjektet ved St. Olav, der sykehuset ikke ville videreføre ordningen 

fordi de hadde kostnadene, mens kommunene hadde innsparingen

• Departementet måler antall behandlede pasienter i sykehusene og er fornøyd når antallet 

øker 

• Målet burde være å ha færrest mulig pasienter innlagt – jfr. Ribera Salud modellen



Er det mulig å etablere integrerte helsetjenester i Norge?

• Med forskjellige eiere av primær- og spesialisthelsetjenesten tror jeg dette er svært 

vanskelig – sannsynligvis umulig

• Jeg regner med at man vil utvikle modeller der incentivene samordnes mer enn i dag

• Men det vil gå svært tregt.

 EIEJ (En innbygger, en journal) innebærer ikke integrerte helsetjenester, men er et godt 

tiltak i riktig retning.

• Jeg tror det beste er å overføre primærhelsetjenesten til regionene – slik som i Spania

• Da må i alle fall HSØ bli delt

• Slik er det jo også i Sverige, der landstingene har ansvar for begge nivåer

• Imidlertid tror jeg ikke en slik reform er realistisk i overskuelig fremtid – når man ser 

hvilke politiske krefter som kommer i spill ved kommune- og fylkesreformer. 


