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O m bok e n
Statens overtakelse av sykehusene i 2002 er en av de
største reformene i norsk samfunnsliv noensinne. 100 000
ansatte fikk nye arbeidsgivere, og milliardverdier ble flyttet
mellom fylkeskommuner og stat. Sykehusene er samlet i
store helseforetak. Medieoppslagene og de mange politiske
debattene vitner om en reform som setter spor etter seg.
Er reformen på rett vei? Denne boka gir en samfunnsvitenskapelig analyse av endringene i organiseringen av spesia
listhelsetjenesten. Den retter oppmerksomheten mot forholdet
mellom Stortinget, den sentrale helse- forvaltningen og de
nye helseforetakene og stiller spørsmålet om hva staten har
oppnådd som eier. Ut fra et historisk perspektiv på reformen
skisseres det avslutningsvis flere framtidsbilder for den videre
utvikling av sykehussektoren.
Boka er basert på bidrag fra forskere ved Norsk institutt for byog regionforskning, Rogalandsforskning, Nordlandsforskning,
Rokkansenteret ved Universitetet i Bergen, SINTEF Helse i
Trondheim, Høgskolen i Agder og Institutt for statsvitenskap
og Institutt for helseledelse og helseøkonomi, begge
Universitetet i Oslo.
Ståle Opedal er cand.polit og seniorforsker ved
Rogalandsforskning, mens Inger Marie Stigen er cand.polit. og
forsker ved Norsk institutt for by- og regionforskning (NIBR).
Redaktørene har de senere år samarbeidet om flere omfattende
studier av reformer i sykehussektoren.
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