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Europeiske velferdsstater står foran betydelige økonomiske utfordringer. Finanskrisen i 2008-

2009 økte behovet for å finne politiske løsninger på utfordringene som ikke går på tvers av 

grunnleggende prinsipper for velferdsstatene. Oljeprisfallet noen år senere hadde en 

tilsvarende effekt for Norge selv om vår statsfinansielle situasjon er langt bedre enn i resten 

av Europa. To løsninger som er under utvikling, også i de nordiske velferdsstatene, er: a) å 

øke den private finanseringen av private velferdstjenestene gjennom frivillige, private 

helseforsikringer, og b) åpne for bruk av private, kommersielle sykehus som produsenter av 

helsetjenester enten finansiert over offentlige budsjett, egenbetaling eller via frivillige, private 

forsikringer. De to løsningene kan potensielt øke helsesektorens inntekter og dermed tilbudet 

av tjenester, men kan også skape større ulikhet i bruken av helsetjenestene.  

Gjennom dette prosjektet har et team av forskere fra Danmark, Finland, Norge og Sverige 

analysert privatiseringen innen spesialisthelsetjenestene i de nordiske landene. Prosjektet har 

hatt som målsetting både å beskrive og analysere effekter av endringene på tilgjengelighet, 

likhet, effektivitet og kvalitet. Sverige var i utgangspunktet ikke med i prosjektet, men er 

inkludert i analysene av private forsikringer. 

Private, frivillige forsikringer 

Det har vært en økning i kjøp av private, frivillige forsikringer i alle de nordiske landene de 

siste 10 årene. Økningen har primært skjedd for dupliserende forsikringer, dvs. forsikringer 

som gir samme tilbudet som den offentlige forsikringen, men med kortere ventetider som 

primær målsetting. Andelen av befolkningen som har slike forsikringer var i 2016 lavest i 

Sverige (6%) og Norge (9%), høyest i Finland (21%) og Danmark (32%). I Danmark har en i 

tillegg en komplementerende forsikring som dekker tjenester med høye egenandeler for 

eksempel tannbehandling. Vel 40% av befolkningen har denne forsikringen. Finland har en 

langt mer omfattende ordning for bedriftshelsetjenesten enn de andre nordiske landene. 

Alexandersen et al (2016) og Tynkkynen et al (2018) beskriver utviklingen av private 

helseforsikringer i de nordiske landene og rasjonalet bak ekspansjonen. Analysen indikerer at 

hovedfunksjonen til private helseforsikringer i de nordiske landene er å dekke egenbetalinger 

for helsetjenester som kun delvis er finansiert/dekket av det offentlige helsevesenet 

(komplementære) og gi å raskere tilgang til behandlinger som også er tilgjengelig gratis 

innenfor det offentlige helsevesenet . Utviklingene av private helseforsikringer er forskjellig 

på tross av tilsynelatende likheter ved de nordiske helsesystemer. Det argumenteres for at 

ulike typer av private helseforsikringer er en respons på begrensninger i den statlige 

dekningen påvirket av historiske og politiske faktorer.  

Alexandersen, Hagen og Kaarbøe (2016) gir en nærmere analyse av veksten i private 

helseforsikringer i Norge. Analysen viser at vel 90% av private helseforsikringer i Norge er 
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basert kollektive avtaler, dvs. at de er inngått for grupper av personer, primært ansatte i 

bedrifter. Bedrifter med flere ansatte, flere menn og de som opererer i næringer med lavere 

sykefravær har høyere sannsynligheten for å kjøpe private helseforsikringer enn bedrifter med 

de motsatte kjennetegnene. Arbeidsgivers avgjørelse om å kjøpe private helseforsikringer er 

påvirket av ansattes ønsker/preferanser og arbeidsgivers oppfatning av om private 

helseforsikringer kan brukes i en rekrutteringsstrategi. I gjennomsnitt rapporterer 

bedriftene/arbeidsgiverne at de er fornøyd/veldig fornøyd med det medisinske tilbudet som 

ansatte får gjennom private helseforsikringer. 

Selv om det er variasjon i bedriftenes motivasjon for å kjøpe private, frivillige 

helseforsikringer er den viktigste begrunnelsen å holde sykefraværet nede. Hagen og Kaarbøe 

(upublisert) viser at private sykeforsikringene reduserer sykefraværet signifikant, men at 

effekten varierer med bransje. Anskaffelse av PHF reduserer andel sykemeldte med 1,5 - 3 

prosent (eller 0,1 – 0,25 prosentpoeng). Effektene er sterkere enn gjennomsnittet i store 

bransjer som industri og varehandel. Tross i at mange omfattes av PHF utgjør de en marginal 

del av de norske helseutgiftene, om lag 0,4 prosent i 2019. PHF er i hovedsak orientert mot 

forebyggende helsearbeid. I 2019 var i overkant av 50% av skadetilfellene knyttet til bruk av 

fysioterapi og kiropraktor. Om lag 4 prosent av skadetilfellene gjaldt operasjoner.  

Private kommersielle sykehus 

Økningen i bruken av private kommersielle sykehus har også skjedd parallelt i de nordiske 

landene, men er fortsatt på et relativt lavt nivå. I Norge var kostnadene ved private 

kommersielle sykehus om lag 5,3 milliarder kroner i 2014 eller om lag 4,2 % av samlede 

kostnader til spesialisthelsetjenesten. Dette inkluderer primært kostnader finansiert gjennom 

offentlige anbudskjøp, men også aktivitet finansiert gjennom private, frivillige 

helseforsikringer (om lag 1 mrd. kroner) og aktivitet finansiert ved pasientenes egenbetaling. 

Bruken av private kommersielle sykehus har vært lavere i Danmark enn i Norge.   

Et viktig spørsmål har vært hvordan en skal sette prisen til private kommersielle sykehus. I 

flere land har en betalt samme pris til private kommersielle sykehus som til offentlige sykehus 

selv om de private sykehusene ofte har lavere beredskap. Analysene av Hagen, Holom og 

Ameyu (2016) viser at de private kommersielle sykehusene samlet sett utførte prosedyrene til 

50% av offisiell DRG-pris i slutten av studieperioden etter en reduksjon fra 76% av offisiell 

DRG-pris i 2002.  Resultatene indikerer at bruk av anbud var en viktig grunn for 

prisreduksjonen. Manglende akuttberedskap, mer strømlinjeformet produksjon og mindre 

ressurser brukt til opplæring av medisinsk personell er mulige årsaker til lave kostnader i de 

private kommersielle sykehusene. Norge har benyttet anbudsprosesser fra 2002. Liknende 

type prosesser er introdusert i Danmark fra 2009.  

Holom, Alexandersen og Hagen (2018) analyserer hvilke grupper som mottar tjenester ved 

private kommersielle og offentlige sykehus med vekt på analyser av pasientenes alvorlighet 

og deres sosioøkonomiske status. Det er lite variasjon i pasientenes sosioøkonomiske status, 

men en svak tendens til at pasienter med lav utdanning og lav inntekt er underrepresentert ved 

private kommersielle sykehusene. De private kommersielle sykehusene behandler 
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gjennomgående lettere pasienter enn de offentlige sykehusene innenfor de analyserte 

diagnosegruppene. 

Analysen er fulgt opp av Holom og Hagens (2016) analyse av variasjoner i 

behandlingskvalitet ved private kommersielle, private ideelle og offentlige sykehus i Norge. 

Ved bruk av Norsk Pasientregister ble totalt 65 851 pasienter identifisert å gjennomgå enten 

primæroperasjon med implantasjon av total hofteprotese eller kneprotese i tidsrommet 2009-

2014. Begge prosedyrene ble tilbudt i alle tre sykehusgruppene.  Som mål på kvalitet ble det 

brukt akutte reinnleggelser etter 30 og 60 dager ved alle sykehus. I ujusterte analyser var det 

høyest antall reinnleggelser ved offentlige sykehus og lavest ved private kommersielle. 

Private ikke-kommersielle sykehus behandlet de eldste pasientene og de offentlige 

sykehusene de sykeste pasientene. For begge prosedyrene var gjennomsnittlig alder og antall 

komorbiditeter lavest i de private kommersielle sykehusene. Ved instrumentvariabelmetoder 

fant vi signifikant lavere reinnleggelsesrater for kneprosedyrer ved private frivillige sykehus. 

For andre prosedyrer og mellom private kommersielle og offentlige sykehus var det ikke 

signifikante forskjeller. Ingen pasienter ble reinnlagt i kommersielle sykehus, heller ikke de 

som hadde fått operasjonen i disse sykehusene. Majoriteten av reinnleggelsene skjedde i 

offentlige sykehus. Datasettet er senere reanalysert ved bruk av Hackmans seleksjonsmodell. 

Analysene viser at kvaliteten gjennomgående er bedre i private enn i offentlige sykehus. Det 

er særlig enkelte mindre offentlige sykehus som trekker ned kvaliteten i den gruppen. 

Normative betraktninger 

Det grunn til å tro at ekspansjonen av private, frivillige forsikringer gir en viss økning i 

tilbudet av tjenester. Økningen er imidlertid marginal både i Norge og Sverige der 

ressurstilførselen til helsetjenesten fra de private forsikringene utgjør mindre enn 1%. 

Reduksjonen i ventetider vil primært skje hos de som har forsikring, men også de som ikke 

har forsikringer kan få lavere ventetider som følge av den generelle økningen i tilbudet. Siden 

forsikringene i hovedsak (og særlig i Norge) er basert på kollektive avtaler vil økningen i 

ulikhet i ventetider på bakgrunn av inntekt og utdanning, være moderat. Økning i kjøp av 

forsikringer fra privatpersoner vil imidlertid kunne øke ulikheten. Ordningen for 

bedriftshelsetjenesten i Finland er trolig det elementet på forsikringssiden som er mest 

ulikhetsskapende for helsetilbudet i de nordiske landene. Begrensede data gjør imidlertid 

analyser av denne ordningen vanskelig. 

Bruken av private kommersielle har variert i alle de nordiske landene noe som indikerer at de 

så langt primært har vært benyttet som reservekapasitet for den offentlige helseforsikringen. 

Den norske modellen med bruk av anbudskonkurranser ved kjøp av elektive somatiske 

behandlinger ser ut til å ha en viss affinitet, diskuteres i flere land og er alt innført i Danmark. 

Det er mindre aktuelt å benytte modellen på områder der det er vanskelig å måle resultater, 

f.eks. innenfor rusbehandling og psykisk helsevern. På norske data kan det heller ikke spores 

vesentlige variasjoner i bruken av private kommersielle sykehusene som kan forklares ved 

sosioøkonomiske variabler. Dette skyldes primært at tilbudet er finansiert gjennom offentlige 

kjøp. Bruk av private kommersielle sykehus som finansieres ved egenbetaling vil mest 

sannsynlig øke ulikheten i bruken av tjenestene. Det er i tillegg en betydelig variasjon i 
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bruken av private kommersielle sykehus som følge av variasjon i avstander til pasienten da de 

fleste private kommersielle sykehus er lokalisert i de store byene. 

Framtidig forskning 

Det er en svakhet ved analyser av privatisering i alle de nordiske landene at bruk av private 

aktører som ikke betales av den offentlige helseforsikringen, ikke rapporteres systematiske til 

nasjonale helseregistre. På denne måten unntas viktige elementer i helsetjenestene fra 

offentlig statistikkproduksjon og forskningsmessige analyser. Selv om dette er en marginal 

del av tilbudet er den trolig økende. Det kan også argumenteres for at ulikheten i bruken av 

den delen av tjenestene som finansieres ved brukerbetaling er høyere enn for de private 

tjenestene som finansieres av den offentlige helseforsikringen (og trolig også av private 

frivillige helseforsikringer).  

Framtidig forskning på feltet kan tenkes på flere områder. I Norge er fritt sykehusvalg nå 

erstattes med fritt behandlingsvalg. Fritt behandlingsvalg kan i noen grad skape endringer i 

prioriteringene av pasienter og bør følges nøye. I Finland planlegges det en større reform der 

det etableres fylkeskommuner med ansvar for alle helse- og omsorgstjenester. Den finske 

reformen som etter planen vedtas i det finske parlamentet i juni 2018, legger opp til både økt 

bruk av private aktører og større grad av valgfrihet for pasientene. 
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