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HLED 1102 Helsetjenesten i samfunnet – innføring i 

helsepolitikk – Eksamen høst 2014 
 

Under oppgave 1: svar ENTEN på oppgave A ELLER på oppgave B. Under oppgave 2: 

svar på TRE av fem spørsmål. Spørsmålene under oppgave 2 teller likt ved 

karaktersettingen. Oppgave 1 teller 50 % og oppgave 2 teller 50 % når besvarelsen blir 

vurdert i sin helhet. 

Oppgave 1 

 

ENTEN 

A: Redegjør kort for hva helsepolitikk går ut på, herunder sentrale virkemidler i politikken. 

Nevn noen sentrale helsepolitiske mål som inngår i norsk helsepolitikk. Gi også en kort 

framstilling av hvordan norsk helseforvaltning er bygd opp og organisert. Drøft deretter mulige 

fordeler og ulemper med konkurranse i helsesektoren, herunder hvordan konkurranse eventuelt kan 

komme i konflikt med enkelte helsepolitiske målsettinger. Vis til slutt hvordan helsepolitiske reformer 

har innført konkurranse/markedsmekanismer i den norske helsesektoren.  

 

Bruk som overskrift: Helsepolitikk og konkurranse  

 
ELLER 

B. Redegjør for hvordan helseforetakene er organisert i Norge, herunder hvordan helsetjenestene 

finansieres gjennom helseforetakene. Drøft deretter hvordan rommet for politisk-demokratisk styring 

og kontroll ble påvirket av sykehusreformen i 2002, da foretaksorganiseringen ble innført. Gi til slutt 

en vurdering av i hvilken grad sentrale reformer i helsesektoren kjennetegnes av trekk fra New Public 

Management.  

 

Bruk som overskrift: Helseforetak og styring  

 

Oppgave 2: 

Besvar tre av følgende spørsmål: 

 

a) Gjør rede for hovedelementer i prinsipal- agent tilnærmingen og vis kort til hvordan 

modellen kan anvendes for å illustrere styringsutfordringer i den norske helsesektoren. 

b) Redegjør for tendenser til både sentralisering og desentralisering i utviklingen av den 

norske helsesektoren. Gi eksempler. 

c) Hva innebærer bestiller/utfører-modellen i offentlig virksomhet? Vis gjennom eksempler 

relevansen av denne modellen for det norske helsevesenet. 

d) Hva går den parlamentariske styringskjeden ut på? Hvordan vil du plassere hhv. etatsstyring 

og eierstyring innenfor rammen av en parlamentarisk styringskjede? 

e) Redegjør for hvordan EØS-avtalen påvirker norsk helsepolitikk. 


