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Styresak 8-2013/9 Artikkel i Dagens Medisin, uke 5 – ”Trenger vi 

flere private spesialister?” 

    Kopi av artikkelen var ettersendt. 
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Ukens helsepolitiske begivenhet har utvilsomt vært Jonas Gahr Støre sin «sykehustale». Opposisjonen var –

som ventet – ikke synderlig imponert, og Høyre benyttet anledningen til å peke på nødvendigheten av å

styrke de private spesialistene. Som Bent Høye sa på twitter: «Ikke et ord fra @jonasgahrstore om de som

står for 1/3 av dagbehandlingen, og som behandler 6 ganger flere pasienter».

6 ganger er et ekstremt høyt tall når vi snakker om produktivitet, og dette burde vel tilsi at vi umiddelbart

flyttet ressurser fra de offentlige sykehusene og ut til de private avtalespesialistene.

Men er tallet riktig? La oss se litt nærmere på hva statistikken kan si oss:

I 2011 ble det, i følge SAMDATA, utført ca 4,9 millioner polikliniske konsultasjoner i offentlige sykehus. I

tillegg driver sykehusene med dagbehandling og behandling av pasienter som overnatter; døgnbehandling.

Samlet aktivitet er derfor beregnet til i overkant av 1,3 millioner DRG-poeng. Ved sykehusene var det litt i

underkant av 10 000 legeårsverk, noe som betyr at det gikk med omlag 7,6 legeårsverk pr 1000 DRG-poeng.

Tilsvarende beregning for de private (offentlig finansierte) spesialistene er litt vanskeligere. Av en eller

annen grunn leverer ikke disse data av en slik kvalitet at norsk pasientregister  (NPR) kan publisere statistikk

for dem. NPR anslår imidlertid at det ble utført om lag 2 millioner polikliniske konsultasjoner av ca 730

avtalespesialister innen somatikken. Basert på en SAMDATA publikasjon fra 2006 har jeg anslått at disse 730

spesialistene utgjør om lag 540 årsverk.

I sykehusene tilsvarer den gjennomsnittlige polikliniske konsultasjonen ca 0,045 DRG-poeng. Det er

imidlertid store variasjoner mellom fagområdene i forhold til hvor ressurskrevende disse er. De private

spesialistene hadde i 2006 i underkant av 45 % av sine konsultasjoner innenfor fagområdene øre-nese-hals

og hud. Dette er lette (i DRG betydning) fagområder. I de offentlige poliklinikkene var andelen hud/ØNH i

2011 ca 14 %. Korrigerer vi for disse forskjellene, og antar at pasientsammensetningen for øvrig er lik hos de
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private spesialistene og de offentlige poliklinikkene kan antall DRG-poeng hos de private spesialistene anslås

til om lag 78 000. Det betyr at det hos de private spesialistene går med om lag  6,9 legeårsverk pr 1000 DRG-

poeng. Hos de offentlige poliklinikkene var tallet - som vi husker -  7,6.

Deler vi 7,6 på 6,9 får vi ikke 6, men 1,1. Altså behandler de private spesialistene ikke 6 ganger så mange,

men 10 % flere pasienter pr årsverk enn legene i de offentlige sykehusene. Til gjengjeld har legene i de

offentlige sykehusene også et ansvar og oppgaver knyttet til forskning, undervisning og akuttberedskap.

Forskningens betydning kan (muligens) illustreres ved at vi, om vi tar universitetssykehusene bort fra

regnestykket, finner at forskjellen mellom private spesialister og offentlige sykehus blir helt borte.

Trenger vi så flere private spesialister? Det skal ikke jeg ha sterke meninger om, men en ting er sikkert:

Begrunnelsen kan ikke være at de behandler 6 ganger så mange pasienter pr lege som man gjør ved de

offentlige sykehusene.
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