
Det nye Sosial- og helsedirektoratet
skal utvikle et system for å måle 
kvaliteten på tjenestene sykehusene i
dag utfører.  Resultatet skal ut på 
Internett.

Allerede neste år skal en rangert liste over
kvaliteten på sykehusene være tilgjengelig
på Internett, lover Bjørn-Inge Larsen, direk-
tør i Sosial- og helsedirektoratet. Per i dag
kan folk via Internett finne ut ved hvilke sy-
kehus det er kortets ventetid på adressen
www.sykehusvalg.net

– Det er kvaliteten og ikke bare venteti-
den som skal være grunnlaget for hvilket sy-
kehus folk ønsker å velge, påpeker Larsen.
Valg av sykehus ble aktuelt da lov om pasi-

entrettigheter trådte i kraft 1. januar 2001.
Ifølge denne kan pasienter selv fritt velge
hvilket sykehus de vil bli behandlet ved. Hel-
semyndighetene i Storbritannia er allerede i
gang med en slik åpen evaluering av syke-
husene (1). 

Sykehusene får karakterer ut fra blant an-
net ventetid fra allmennlegens henvisning til
konsultasjon hos spesialist, antall ubesatte
medisinske stillinger og prosentandel pasi-
enter som må vente på behandling i syke-
sengen i mer enn fire timer.

Representanter fra British Medical Asso-
ciation har uttrykt bekymring for at den åpne
rangeringen kan føre til rekrutteringspro-
blemer ved sykehusene som kommer dårlig
ut.
– Stine Bjerkestrand Nesje, Nettredaksjonen

stine.nesje@legeforeningen.no
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Buskerud sentralsykehus (BSS) er blitt
til Sykehuset Buskerud, Regionsyke-
huset i Tromsø heter nå UNN i kort-
form og et av foretakene på Vestlandet
har fått navnet Helse Fonna HF.

Språkprofessor Finn-Erik Vinje mener på-
virkning fra engelsk er årsak til at sykehus-
foretak ikke følger norsk navneskikk. Da sta-
ten overtok eierskapet fra nyttår, fikk mange
norske sykehus nye navn. Sykehuset Nam-
sos og Sykehuset Telemark er eksempler på
brudd med tradisjonell navneskikk. I den for-
bindelse har det vært flere oppslag i lokale
medier, blant annet i Telemarksavisa som har
konsultert Finn-Erik Vinje. Språkprofesso-
ren kan fortelle at han har fått henvendelser
fra flere kanter av landet i forbindelse med
navneendringen av de statlige foretakene.

– Norsk navneskikk tilsier at egennavnet
skal komme først. Nå er det blitt en tendens
til at rekkefølgen snus. Jeg har en mistanke
om at det skyldes innflytelse fra engelsk, sier
Vinje som også påpeker inkonsekvens i valg
av skrivemåter. Mens Helse Nord har om-
døpt to lokale foretak til Finnmarkssykehu-
set og Helgelandssykehuset, har Helse Sør
valgt ulik praksis: Der har to av sykehusene
innenfor ett og samme regionale foretak blitt
kalt Aust-Agder sykehus og Sykehuset Bus-
kerud.

Fiksfakseri
Vinje er også svært skeptisk til valget av navn
på de fem regionale helseforetakene: Helse
Sør, Helse Øst, Helse Vest, Helse Midt-
Norge og Helse Nord. 

– Dette er å hale og dra i ordenes tradi-
sjonelle betydning, og vitner om moderne
fiksfakseri, mener han og får støtte i Norsk
språkråd. Rådgiver Jostein Stokkeland sier
manglende plassering av stedsnavnet først,
er en feil måte å lage navn på, men under-
streker at Språkrådet ikke har tatt formell stil-
ling til saken.

Tidsskriftet har fått henvendelser om bru-
ken av versaler knyttet til de nye sykehus-
navnene, og hvordan de skal fremtre i kort-
form. Tidligere Buskerud sentralsykehus
(BSS) heter nå Sykehuset Buskerud HF. Et
annet eksempel er Helse Blefjell HF, som
ifølge stiftelsesprotokollen fra 13. desember
i fjor eies fullt ut av Helse Sør RHF. Videre
heter det at det regionale foretaket «…eier og
driver Notodden sykehus, Rjukan sykehus
og Kongsberg sykehus FKF». Skal en lege-
vaktlege i sistnevnte tilfelle rekvirere inn-
leggelse ved KSFKF?

Kostnadskrevende
Fra årsskiftet er Sentralsykehuset i Akershus
(SiA) blitt til Akershus universitetssykehus
HF, mens tidligere Regionsykehuset i Trond-
heim nå heter St. Olavs hospital HF. Videre
har prosjektet RIT2000 i Trondheim også 
endret navn, idet oppgavene knyttet til byg-
gingen av nytt universitetssykehus er samlet
i Helsebygg Midt-Norge med et eget styre og
organisert som en egen del av Helse Midt-
Norge RHF. 

Forvirret? Det er ikke bare kommet kri-
tiske merknader til konsekvensene av om-
døpte sentral-, fylkes- og lokalsykehus.
Ifølge avisen Nordlys (1) vil endringene også
innebære store kostnader. Bare navneskiftet

av Regionsykehuset i Tromsø (tidligere
RiTø) til Universitetssykehuset i Nord-
Norge (UNN) vil innebære at mer enn 3 mil-
lioner kroner går med til å skifte skilt, logo,
brevhoder og stempler, opplyser Magne
Johnsen, sjef for sykehusets medisinske ser-
viceavdelinger. Han håper å få beholde en
flyvende pingvin i logoen, og sier at det vil
innebære noe lavere kostnader.

Foreløpige
Inkludert turnusleger, er om lag 8 500 av 
Legeforeningens medlemmer berørt av eier-
skapsreformen. Navneendringene vil nød-
vendigvis få konsekvenser for registre-
ringen, foruten eventuelle endringer av web-
og e-postadressering internt og eksternt. Det
arbeides i disse dager med å fremskaffe en
fullstendig oversikt over hvilke navn de en-
kelte sykehus og foretak har fått. Signalene
på nyåret var imidlertid at flere av navnene
var å betrakte som foreløpige.

– Vi har bedt Helsedepartementet utar-
beide et dokument som vi vil gjøre til-
gjengelig på vår hjemmeside på Internett.
Dette vil bli gjort straks foretaksnavnene er
endelig avklart, sier Lise B. Johannessen i
Legeforeningens informasjonsavdeling.
– Kari Ronge, Tidsskriftet
kari.ronge@legeforeningen.no
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