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Selvityksen tavoitteet ja toteutus

Selvityksen tausta ja tavoitteet
• Sosiaali- ja terveysministeriö teetätti syksyn 2021 aikana
selvityksen, joka tarkasteli yliopistosairaaloiden roolia ja
asemaa valmisteilla olevassa sote-uudistukseen. Tällä hetkellä
yliopistosairaalaa ei ole lainsäädännössä määritelty, mutta
määrittely nähdään tarpeelliseksi, kun uudistuksen
yliopistosairaaloille määritetyt vastuut siirtyvät hyvinvointialueille
• Selvitykselle asetettiin kolme tavoitetta:
1.

Tuottaa taustatietoa, jonka pohjalta voidaan laatia ehdotus
yliopistosairaalan määritelmäksi tukemaan lainsäädännön
muutosta ja sote-uudistuksen toimeenpanoa

2.

Kartoittaa riskejä, näkemyksiä ja huolia yliopistosairaaloille
kaavailtuihin tehtäviin ja rooleihin liittyen

3.

Kartoittaa kehitystarpeita, mahdollisuuksia, riskejä ja
näkökulmia mitkä pitää ottaa huomioon kun
yliopistosairaaloiden sijoittumista hyvinvointialueiden
organisaatioihin suunnitellaan

Toteutus ja metodologia
• Selvitys toteutettiin kirjallisuushakujen ja puhelinhaastattelujen
avulla kolmessa osassa:
1. Suomen toimijoiden haastattelujen avulla kartoitettiin mitä
riskejä, näkemyksiä ja kehitysideoita pitäisi ottaa huomioon
yliopistosairaalan määritelmässä ja sijoittamisessa uusiin
hyvinvointialueisiin
2. Kirjallisuuskatsauksen ja haastattelujen avulla tehtiin
yhteenveto Tanskan, Ruotsin ja Norjan
yliopistosairaaloiden rooleista, vastuista ja ohjausmalleista
3. Suomen toimijoiden haastattelujen ja kansainvälisen
vertailun avulla vedettiin johtopäätökset mitä tulisi
huomioida yliopistosairaalan määritelmää laadittaessa
• Selvityksen toteutti Nordic Healthcare Group. Selvitystä ohjasi
STM:n asiantuntijoista koostunut ohjausryhmä

3

Selvityksen aikataulu ja työvaiheet: selvitys toteutettiin
loka–marraskuun 2021 aikana

2021
Syyskuu

Lokakuu

Marraskuu
1.

Suomen toimijoiden haastattelut
2.

Yhteenveto Tanskan, Ruotsin ja Norjan yliopistosairaaloista:
kirjallisuuskatsaus ja haastattelut
3.

Yhteenveto, johtopäätökset ja ehdotus
yliopistosairaaloiden määrittelemisestä
4.

Ohjausryhmän aloituskokous 4.10.

Ohjausryhmän kokous 29.10.: Työkokous 12.11.
Alustavien tulosten esittely

Loppuraportin tarkastelu ja
mahdolliset tarkennukset

Ohjausryhmän kokous 22.11.:
Loppuraportin esittely
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Selvitystä varten haastateltiin yli 40 asiantuntijaa eri sidosryhmistä
loka–marraskuun aikana
Yo-sairaalat; yo-s. paikkakuntien sote-johto

Lääketieteelliset tiedekunnat

Muut sote- ja vate-johtajat

HUS
• Markku Mäkijärvi, väliaikainen toimitusjohtaja
• Jari Petäjä, johtajaylilääkäri
• Anne Pitkäranta, tutkimusjohtaja

Helsingin yliopisto
• Risto Renkonen, dekaani
• Tiina Paunio, opetuksesta vastaava varadekaani
• Marjukka Myllärniemi, tutkimuksesta vastaava
varadekaani

• Juha Jolkkonen, sote-toimialajohtaja,
Helsingin kaupunki
• Jari Saarinen, puheenjohtaja, Pohjois-Savon
vate; apulaiskaupunginjohtaja, Kuopio
• Kirsti Ylitalo-Katajisto, puheenjohtaja,
Pohjois-Pohjanmaan vate; hyvinvointijohtaja,
Oulun kaupunki
• Markus Paananen, aikuisten palveluiden
valmistelujohtaja, Länsi-Uudenmaan vate;
terveyspalvelujen johtaja, Espoo

TYKS
• Matti Bergendahl, sairaanhoitopiirin johtaja
• Mikko Pietilä, johtajaylilääkäri
• Päivi Rautava, tutkimusjohtaja
TAYS
• Tarmo Martikainen, sairaanhoitopiirin johtaja
• Juhani Sand, johtajaylilääkäri
• Tarja Laitinen, tutkimusjohtaja

KYS
• Heikki Miettinen, vs. johtajaylilääkäri
• Antti Hedman, johtajaylilääkäri
• Juha Töyräs, tutkimus- ja innovaatiojohtaja
OYS
• Ilkka Luoma, sairaanhoitopiirin johtaja
• Juha Korpelainen, johtajaylilääkäri
• Terhi Nevala, vs. johtajaylilääkäri
• Mia Turpeinen, tutkimus- ja arviointiylilääkäri

Tampereen yliopisto
• Tapio Visakorpi, dekaani
• Seppo Parkkila, koulutuksesta vastaava varadekaani
• Pasi Kallio, tutkimuksesta vastaava varadekaani
Itä-Suomen yliopisto
• Jussi Pihlajamäki, dekaani
• Anna-Liisa Levonen, 1. varadekaani
• Veli-Matti Kosma, lääketieteen laitoksen johtaja
Turun yliopisto
• Pekka Hänninen, dekaani
• Sanna Salanterä, perustutkintokoulutuksesta
vastaava varadekaani
• Eriika Savontaus, lääkäri- ja hammaslääkärikoulutuksesta vastaava varadekaani
• Markus Juonala, tutkimuksesta vastaava varadekaani
Oulun yliopisto
• Riitta Kaarteenaho, koulutuksesta vastaava dekaani

AMK-verkosto
•
•
•
•

Pirjo Kinnunen, Savonia
Lea Yli-Koivisto, TAMK
Annukka Armanto, Diakonia-AMK
Päivi Haarala, Metropolia

Keskussairaalat
•
•
•
•

Juha Kinnunen, KSSHP, johtaja
Marina Erhola, PHHYKY, toimitusjohtaja
Ilkka Pirskainen, Siun Sote, toimitusjohtaja
Peter Nieminen, VSHP, johtajaylilääkäri
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Yhteenvetoon on koottu Suomen toimijoiden haastatteluissa
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AMK-verkosto
• Juhani Sand, johtajaylilääkäri
Itä-Suomen yliopisto
• Tarja Laitinen, tutkimusjohtaja
• Tarmo Martikainen, sairaanhoitopiirin johtaja

• Jussi Pihlajamäki, dekaani
• Anna-Liisa Levonen, 1. varadekaani
• Veli-Matti Kosma, lääketieteen laitoksen johtaja

•
•
•
•

Pirjo Kinnunen, Savonia
Lea Yli-Koivisto, TAMK
Annukka Armanto, Diakonissalaitos
Päivi Haarala, Metropolia
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Liitteet: Selvitys Tanskan, Ruotsin ja Norjan yliopistosairaaloista

Suomen toimijoiden haastattelut toteutettiin tavoitteittain muodostettujen
apukysymysten avulla
A

B

C

Yliopistosairaalan
määritelmä

Yliopistosairaalan roolin ja tehtävien
kehitystarpeet, riskit ja mahdollisuudet
soteuudistuksessa

Yliopistosairaaloiden sijoittuminen
hyvinvointialueiden organisaatioon

• Mitkä ovat yliopistosairaalan keskeiset
tehtävät ja mikä on sen rooli
hyvinvointialueella?
• Miten yliopistosairaala tulisi määritellä?
Tulisiko yliopistosairaala määritellä
fyysisenä rakennuksena, vai ennemmin
toiminnallisena ja hallinnollisena
rakenteena?
• Tulisiko yliopistosairaala määritellä
laissa? Miten?

• Mitkä ovat keskeisimmät riskit tai uhat,
joita soteuudistuksessa nähdään
yliopistosairaalan ja sen tehtävien
näkökulmasta?

• Mitä mahdollisuuksia uudistus tarjoaa
yliopistosairaaloille, huomioiden koko
sotepalvelujärjestelmä sekä alueellinen
elinkeinoelämällinen TKIO-näkökulma?

• Miten yliopistosairaalan ja yliopiston
yhteistyö tulisi jatkossa organisoida?
• Tulisiko ja miten yliopistosairaalan
ylläpitovelvoite huomioida
hyvinvointialueiden rahoittamisessa?
• Mitä asioita tulee ottaa huomioon, kun
yliopistosairaaloiden sijoittumista
hyvinvointialueiden organisaatiossa
mietitään (muut alueet kuin HUSalueet)?

• Minkä edellytysten on täytyttävä, jotta
yliopistosairaala pystyy toteuttamaan
sille säädetyt tehtävät?
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Haastateltujen mielestä yliopistosairaalan kolme tärkeintä tehtävää ovat vaativa
erikoissairaanhoito, lääketieteellinen koulutus ja kliininen tutkimus
Yliopistosairaalan
määritelmä

A
•

•

•

•

Mitkä ovat
yliopistosairaalan
keskeiset tehtävät ja
mikä on sen rooli
hyvinvointialueella?
Miten yliopistosairaala
tulisi määritellä?
Tulisiko
yliopistosairaala
määritellä fyysisenä
rakennuksena, vai
ennemmin
toiminnallisena ja
hallinnollisena
rakenteena?
Tulisiko
yliopistosairaala
määritellä laissa?
Miten?
Mitkä edellytykset on
täytyttävä, jotta
yliopistosairaala
pystyy toteuttamaan
sille säädetyt
tehtävät?

Lähde: asiantuntijahaastattelut

Yliopistosairaaloiden
tehtäviksi
tunnistettiin kolme
päätehtävää

Vaativa ESH

Koulutus

Tutkimus

Lisäksi haastateltavien mielestä yliopistosairaalalle voi hyvin kuulua myös muita tehtäviä liittyen mm. valmiuteen
ja varautumiseen, alueelliseen ja kansalliseen TKI-toimintaan sekä kansainväliseen yhteistyöhön.
yliopistosairaaloiden tehtävät vaihtelevat alueellisesti jo nykytilassa.

Yliopistosairaalan
tehtäviin kuuluu
erikoissairaanhoidon
osaamisen
turvaaminen

• Yliopistosairaalat tuottavat niin keskussairaalatason erikoissairaanhoitoa kuin vaativaa erikoissairaanhoitoa
(tertiäärihoito). Erikoissairaanhoidon toteuttaminen, sekä siihen liittyvän osaamisen turvaaminen mainittiin olevan
olennainen osa yliopistosairaaloiden tehtäviä.
• Erikoissairaanhoidon tuottaminen linkittyy myös opetus- ja tutkimustehtäviin, sillä niin koulutus kuin kliininen tutkimuskin
on mahdollista ennen kaikkea laajan palveluvalikoiman suurten potilasmäärien ansiosta.

Yliopistosairaaloissa
koulutetaan
lääkäreiden ja hoitajien
lisäksi myös muita
ammattiryhmiä

• Haastateltavien mukaan yliopistosairaalan tehtäviin kuuluu lääkärien perusopintojen ja erikoislääkärikoulutuksen
tuottaminen. Lisäksi yliopistosairaaloissa koulutetaan mm. geneetikkoja, sairaalafyysikkoja, psykologeja, logopedejä ja
sairaalakemistejä.
• Yliopistosairaaloissa koulutetaan sairaanhoitajia, lähihoitajia ja muita terveydenhuollon ammattilaisia. Näiden
ammattiryhmien koulutuksessa myös keskussairaaloilla on merkittävä rooli.

”Yliopistosairaaloiden
tämän päivän
tutkimus on huomisen
hoitoa”

• Haastateltavien mukaan yliopistosairaaloissa tulee tehdä tutkimuseettisesti hyväksyttyä terveystieteellistä
tutkimusta. Tyypillisinä esimerkkeinä mainittiin kliininen tutkimus ja rekisteritutkimus. Yliopistojen lisäksi AMKverkoston rooli tutkimusyhteistyössä nostettiin haastatteluissa useasti esiin.
• Haastateltavien mukaan tutkimus on olennainen osa potilaiden hoitoa ja hoidon kehittämistä. Uusien hoitojen
tutkiminen ja tehottomien hoitojen karsiminen koettiin kuuluvan yliopistosairaaloiden tehtäviin terveydenhuollon
kehityksessä. Lisäksi tutkimuksen kautta asiantuntemus kasvaa ja tutkimustyö on myös yliopistosairaaloiden
rekrytointivaltti uusille asiantuntijoille. Lisäksi kliinisissä lääketutkimuksissa ilmaislääkkeet tuovat säästöjä
lääkemenoihin.
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Yliopistosairaalan määritelmässä tulisi näkyä kolme eri perustehtävää, ja
määritelmän laadinnassa tulisi hyödyntää kansainvälisiä esimerkkejä
Yliopistosairaalan
määritelmä

A
•

Mitkä ovat
yliopistosairaalan
keskeiset tehtävät ja
mikä on sen rooli
hyvinvointialueella?

•

Miten yliopistosairaala
tulisi määritellä?
Tulisiko
yliopistosairaala
määritellä fyysisenä
rakennuksena, vai
ennemmin
toiminnallisena ja
hallinnollisena
rakenteena?

•

Tulisiko
yliopistosairaala
määritellä laissa?
Miten?

•

Mitkä edellytykset on
täytyttävä, jotta
yliopistosairaala
pystyy toteuttamaan
sille säädetyt
tehtävät?

Lähde: asiantuntijahaastattelut

Yliopistosairaala
tulisi määritellä
ainakin
paikkakuntaan ja
yliopistollisuuteen
sitoen

• Yliopistosairaalan tulisi olla lähtökohtaisesti samalla paikkakunnalla lääketieteellisen tai terveystieteiden
tiedekunnan yliopiston kanssa, koska yliopistoyhteistyö olisi haastavaa fyysisten etäisyyksien kasvaessa liian
suuriksi (esim. professorien ja opiskelijoiden välillä). Haastateltavien mielestä yliopistosairaalan organisaatiorakennetta
ei pitäisi määritellä laissa. Yliopistosairaaloiden määrän kirjaamista lakiin ei nähty tarpeellisena.
• Haastateltavat määrittelisivät yliopistosairaalan olevan myös yhteenkokoava, koordinoiva toimija erva-/YTA-alueella,
joka kokoaa yhteen verkostoon alueen sote-toimijat aina perustasolta erikoistason palvelutuotantoon yhdessä mm.
oppilaitosten ja yritysten kanssa. Yliopistosairaala ei ole “pelkkä rakennus”, vaan toiminnallinen rakenne.

Yliopistosairaaloiden
tehtävät tulisi
määritellä lakiin

• Haastateltavien mielestä yliopistosairaaloiden määritelmä pitää kirjata lakiin tehtävien pohjalta:
yliopistosairaaloiden tehtäviä ovat erikoistason sairaanhoito, kliininen (tutkimuseettisen luvan alainen) tutkimus ja lääkeja hoitotieteeseen liittyvä opetus ja koulutus. Usea haastateltava näki, että myös alueelliseen valmiuteen ja
varautumiseen liittyvät tehtävät sekä yliopistosairaaloiden rooli alueellisessa TKIO-toiminnassa tulisi kirjata lakiin
nykyistä selkeämmin.
• Toisaalta haastateltavat kokivat, että tehtäviä ei tulisi kirjata liian yksityiskohtaisesti, jotta yliopistosairaaloiden toiminnan
ohjaukseen jäisi riittävästi liikkumavaraa niin alueellisen strategisen päätöksenteon kuin kansallisen ohjauksen
näkökulmasta. Esimerkiksi vaativan ESH:n palvelujen määritteleminen liian yksityiskohtaisesti voisi jäykistää liikaa
palvelujen järjestämistä ja hoidon porrastuksen kehittämistä lääketieteen kehittyessä.

Myös
keskussairaalalla
tulisi olla määritelmä

• Haastateltavien mielestä samalla kun yliopistosairaalalle laaditaan määritelmää, myös keskussairaalalla pitäisi olla
määritelmä. Toistaiseksi keskussairaaloilta puuttuu lainsäädännöllinen tehtävien kuvaus, rooli palvelujärjestelmässä ja
sairaalan määrittely suhteessa muunlaisiin palvelutuotannon yksiköihin.
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Tutkimukseen ja opetukseen kohdennettavan rahoituksen riittävyys nähdään
merkittävimpänä riskinä soteuudistuksessa yo-sairaaloiden näkökulmasta
Kehitystarpeet,
riskit ja
mahdollisuudet

B
•

•

Mitkä ovat
keskeisimmät riskit tai
uhat, joita
soteuudistuksessa
nähdään
yliopistosairaalan ja
sen tehtävien
näkökulmasta?
Mitä mahdollisuuksia
uudistus tarjoaa
yliopistosairaaloille,
huomioiden koko
sotepalvelujärjestelmä
sekä alueellinen
elinkeinoelämällinen
TKIO-näkökulma?

• Hyvinvointialueiden tämänhetkinen suunniteltu rahoitusmalli ei huomioi haastateltavien mielestä riittävästi
yliopistosairaalan erityistehtäviä, eli potilashoidon yhteydessä toteutettavaa tutkimus- ja opetustyötä, ja niiden
mukanaan tuomia velvoitteita. Haastateltavat olivat sitä mieltä, että joko tutkimus- ja opetustehtävät tulisi huomioida
rahoituksen jakokriteereissä. Osan mielestä tutkimus- ja opetusrahoituksen tulisi myös olla korvamerkittyä, eikä osa
hyvinvointialueen yleiskatteellista rahoitusta.

Tutkimus- ja
opetusrahoituksen
riittävyys on
merkittävin riski, jos
näitä tehtäviä ei ole
lailla säädetty

• Näiden lisäksi asiantuntijat nostivat esiin TKI-toiminnan määrittelemisen. Rahoituspohjan riittävyyden varmistamisen
edellytyksenä nähtiin, että yliopistosairaaloiden tehtävät kirjataan lakiin. Lisäksi haastatteluissa esitettiin pohdittavaksi,
pitäisikö koulutuskorvauksien olla erilaisia eri alueilla alueellisten erityispiirteiden mukaan.
• Erityisesti tutkimuksen näkökulmasta haastateltavat näkevät isona uhkana jos hyvinvointialueiden
tarveperusteisesta kokonaisrahoituksesta vähennettäisiin esim. yliopistosairaalan saama ulkopuolinen
tutkimusrahoitus – alueilla on tulkittu nykyisen hyvinvointialueiden rahoituksesta säätävän lain tarkoittavan
tällaista periaatetta. Tällainen rahoitusmekanismi estäisi yliopistosairaaloissa ulkopuolisella rahoituksella tehtävän
tutkimuksen tekemisen.

Kuihtuuko
yliopistosairaaloiden
brändi
hyvinvointialueiden
oman brändin alle?

Lähde: asiantuntijahaastattelut

• Tälläkin hetkellä yliopistosairaalat saavat korvausta koulutusmenojen kattamiseksi sekä tutkimusta varten, mutta
nykyiset erityisvaltionosuudet eivät kata kaikkia koulutuksesta aiheutuvia kustannuksia, eikä
tutkimusinfrastruktuurin ylläpitoon ole rahoitusta. Käytännössä nämä kustannukset on nykyään upotettu
jäsenkuntalaskutukseen korkeampina tuotehintoina.

• Yliopistosairaaloille on muodostunut vuosien saatossa merkittävä brändipääoma mm. tutkimuskentällä, ja
haastateltavat näkevät sen kuihtumisen olevan mahdollinen riski, kun yliopistosairaala integroituu muuhun
hyvinvointialueeseen ja sen organisaatioon, etenkin jos se ei säily omana kokonaisuutena. Haastateltavat näkevät
yliopistosairaaloiden nykyisen brändin ylläpitämisen olevan perusedellytys ulkopuolisen rahoituksen saamiseksi ja kvyhteistyön tekemiseksi.
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Toisaalta soteuudistus mahdollistaa myös kansalaisten hoitoketjujen sekä
tutkimus- ja muun TKIO-toiminnan laajemman alueellisen kehittämisen
Kehitystarpeet,
B
riskit ja
mahdollisuudet
•

•

Mitkä ovat
keskeisimmät riskit tai
uhat, joita
soteuudistuksessa
nähdään
yliopistosairaalan ja
sen tehtävien
näkökulmasta?
Mitä mahdollisuuksia
uudistus tarjoaa
yliopistosairaaloille,
huomioiden koko
sotepalvelujärjestelmä
sekä alueellinen
elinkeinoelämällinen
TKIO-näkökulma?

Soteuudistus
mahdollistaa
hoitoketjujen
parantamisen

Yliopistosairaalat
voisivat laajentaa
tutkimustoimintaa
koko hyvinvointialueella

Uudistus on
mahdollisuus
kehittää alueellista
TKIO-toimintaa

Lähde: asiantuntijahaastattelut

• Haastateltavien mielestä soteuudistus mahdollistaa potilaiden hoitoketjujen parantamisen erikoissairaanhoidon
ja perusterveyshuollon integraation myötä. Integraation nähtiin myös edesauttavan moniammatillisen yhteistyön
tekemistä ja hoidon kehittämistä.
• Hoitoketjujen ja muiden integraatiohyötyjen saavuttamiseksi tarvitaan palvelualueiden (sekä perus- ja
erikoistason palveluiden) yhteisiä tietopohjia ja tietojärjestelmiä, minkä uskotaan helpottuvan hyvinvointialueilla ja
mahdollistaa terveydenhoidon vaikuttavuuden tutkimisen. Toisaalta haastateltavat näkevät mm. nykyisen
terveystietojen käyttöä koskevan toisiolainsäädännön hidastavan tiedolla johtamisen kehitystyötä.

• Haastateltavien mielestä soteuudistus mahdollistaa yhteistyön laajentamiseen koko hyvinvointialueelle muiden
sote-toimijoiden kanssa. Tämä mahdollistaisi yliopistosairaalan tutkimusosaamisen laajentamisen
perusterveydenhuoltoon ja tutkimuksen hyödyntämisen myös perusterveydenhuollon kehittämisen tueksi.
Usea haastateltava nosti esille ajatuksen ”yliopistollisesta sote-keskuksesta”.
• Mahdollisuutena nähtiin myös, että hyvinvointialueilla tutkimustoimintaa voitaisiin laajentaa myös muihin
tieteenaloihin, kuten hallinto- ja sosiaalitieteisiin.

• Alueellisen TKIO-yhteistyön kehittäminen myös lääketieteellisen tutkimuksen ulkopuolella (esim.
terveysteknologia ja terveystaloustiede) hyvinvointialuetasolla nähdään isona mahdollisuutena mm. alueellisen
elinvoiman kehittämiseen. Yliopistosairaalan kuuluminen osaksi hyvinvointialuetta laajentaa luonnollisella tavalla
opetus- ja tutkimusyhteistyön lääketieteestä sekä hoito- ja terveystieteistä muille tieteenaloille, kuten sosiaalitieteisiin ja
yhteiskuntatieteeseen. Monet haastateltavat ovat pohtineet, tulisiko hyvinvointialueilla olla oma TKIO-yksikkö, jossa
olisivat osallisena mm. alueen yliopistot, oppilaitokset, yritykset ja muut innovaatiotoimijat.
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Yliopistosairaaloiden sijoittumista hyvinvointialueiden organisaatioon on joillain
alueille mietitty jo pidemmälle, mutta kansallista ohjausta toivotaan vielä lisää
Yo-sairaala
HVAnäkökulmasta

C
•

•

•

Tulisiko yliopistosairaalan ylläpitovelvoite huomioida
hyvinvointialueiden
rahoittamisessa?
Miten?
Mitä asioita tulee ottaa
huomioon, kun
yliopistosairaaloiden
sijoittumista
hyvinvointialueiden
organisaatiossa
mietitään?
Miten
yliopistosairaalan ja
yliopiston yhteistyö
tulisi jatkossa
organisoida?

Organisatorisesta
integraatiosta
kannetaan huolta

• Toisaalta haastateltavat ovat myös yhtä mieltä siitä, että uudistus ja integraatiot ovat väistämättömiä ja tiukkojen
olemassa olevien rakenteiden ylläpitäminen ei ole mahdollista. Yliopistosairaalan rooli muuttunee väistämättä.

Huoli
yliopistosairaaloiden
tutkimustoiminnan
merkityksen ja
hyötyjen
ymmärtämisessä

Uudenmaan
erillisratkaisua
pidetään haastavana

Lähde: asiantuntijahaastattelut

• Haastateltavat tunnistavat, että hyvinvointialueiden organisaatiorakenteen ja eri palvelukokonaisuuksien / toimialojen
suunnittelu on haastavaa ja yliopistosairaalan organisoituminen saattaa vaihdella alueittain. Hyvinvointialueeseen
sulautuu useita nykyisiä organisaatioita, joiden integraatioprosessi tulee viemään paljon aikaa. Haastateltavien huoli
kuitenkin on, että jos kokonaisuuksien suunnittelussa epäonnistutaan, toiminta on epäselvää tai liian byrokraattista, ja
henkilöstön pitovoima alueella heikkenee.

• Haastateltavat kokivat riskinä, että tulevat poliittiset päättäjät eivät ymmärrä riittävästi tutkimus- ja opetustehtävien
laadukkaasta toteutuksesta seuraavia pitkäaikaisia hyötyjä, vaan kustannuksia pyritään (osa)optimoimaan
liikaa lyhyellä aikavälillä. Lisäksi pelkona on, että perustason palveluiden vahvistamiseen tullaan satsaamaan
erityisesti yliopistosairaaloiden tekemän tutkimustyön kustannuksella, jos rahoitus on täysin yleiskatteellista eikä
yliopistosairaaloiden erityistehtäviä/-velvoitteita ole kirjattu selkeästi lakiin.

• (Yliopistotasoisen) tutkimuksen ja opetuksen toteutuminen jatkossakin koettiin olevan tärkeää siksi, että kliininen
tutkimus (ja siitä syntyvät innovaatiot ja uusi tieto) jalkautuvat vähintään pitkällä aikavälillä potilaiden hoitoon ja näkyvät
paranevana vaikuttavuutena perustason palveluissa asti. Tutkimustoiminnan kuihtuminen näkyisi haastateltavien
mielestä yllättävän nopeasti pahenevana työvoimapulana, heikkenevänä hoidon laatuna ja yleisenä alueellisen
hyvinvoinnin laskuna.
• Haastateltavien mukaan Uudenmaan erillisratkaisu sote-palveluiden järjestämisen osalta voi vaarantaa
yliopistosairaalan tehtävien toteutumisen. Haastateltavien mielestä on mahdollista, että HUS muuttuu jatkossa
enemmän pelkäksi ”tertiäärisairaalaksi”, jos Uudenmaan hyvinvointialueet panostavat jatkossa enemmän omaan
alueelliseen ”keskussairaalatoimintaan”. Tämä vaarantaisi HUS:n mahdollisuudet toimia kansainvälisesti
korkeatasoisena koulutus- ja tutkimussairaalana.
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Yliopistojen ja yliopistosairaalan välisen yhteistyön määritelmään toivotaan lisää
konkretiaa, ja yliopiston edustuksen toivotaan näkyvän HVA:iden päätöksenteossa
Yo-sairaala
HVAnäkökulmasta

C
•

•

•

Tulisiko yliopistosairaalan ylläpitovelvoite huomioida
hyvinvointialueiden
rahoittamisessa?
Miten?
Mitä asioita tulee ottaa
huomioon, kun
yliopistosairaaloiden
sijoittumista
hyvinvointialueiden
organisaatiossa
mietitään (muut alueet
kuin HUS-alueet)?
Miten
yliopistosairaalan ja
yliopiston yhteistyö
tulisi jatkossa
organisoida?

Lähde: asiantuntijahaastattelut

Yhteistyö yliopiston
ja yliopistosairaalan
välillä on tiivistä

• Haastatteluissa nousi esiin, että yliopistosairaaloiden ja yliopistojen yhteistyörakenteet niin hallinnossa kuin käytännön
toiminnassa tulisi mahdollistaa ja varmistaa jatkossakin, sillä ne ovat edellytys tutkimuksen ja koulutuksen
onnistumiselle.
• Haastateltavien mielestä hallintorakenteen tulisi mahdollistaa samanaikaiset palvelusuhteet (yhteisvirat) yliopistoon ja
yliopistosairaalaan, joka ovat edellytyksenä yliopistojen ja yliopistosairaaloiden käytännön tason yhteistyölle.
• Yliopistojen ja yliopistosairaaloiden tämänhetkinen suhdetta kuvailtiin useassa yhteydessä symbioosiksi, joka on
muutakin kuin yhteistä tutkimustyön tekemistä ja yhteisvirkoja – molemminpuoleinen edustus hallintoelimissä
mahdollistaa strategioiden yhtenäisyyden ja yhteisten tavoitteiden määrittelyn.
• Lisäksi nostettiin tarve määritellä yliopistosairaala tutkimuslaitokseksi, joka tekee tiivistä yhteistyötä lääketieteellisen
tiedekunnan kanssa – tämä helpottaisi mm. tutkimusrahoituksen hakemista, sillä joillain tutkimusrahoittajilla on eri
ehdot tutkimuslaitoksille kuin muille organisaatioille.

Yliopistojen
edustuksen toivotaan
näkyvän
hyvinvointialueiden
päätöksentekoelimissä

• Useiden haastateltavien mukaan olisi toivottavaa, että yliopistolla olisi edustus hyvinvointialueen aluehallituksessa
• Haastateltavat eivät ottaneet juurikaan kantaa siihen, tulisiko yliopiston edustuksen tarvitsisi olla jatkossakin
nimenomaan lääketieteellisen tiedekunnan edustus niin kuin nykyään. Yhtä mieltä oltiin kuitenkin siitä, että jotta
yliopistosairaalan tehtävät näkyisivät oikealla tavalla hyvinvointialueen toiminnassa strategiatasosta ruohonjuuritasolle,
yliopistollisuuden tulisi näkyä myös hyvinvointialueen hallinnossa
• Toisaalta haastatteluissa tuli myös toisenlainen kanta, jossa koettiin että yliopiston rooli on liian suuri tällä hetkellä
yliopistosairaaloiden hallituksessa ja yliopistoyhteistyö tulisi perustua muunlaiselle yhteistyölle kuin hallituspaikalle
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Agenda

1

Selvityksen tavoitteet ja toteutus

2

Suomen toimijoiden haastattelujen yhteenveto

3

Yhteenveto Tanskan, Ruotsin ja Norjan yliopistosairaaloiden rooleista, vastuista ja ohjausmalleista

4

Kansainvälisiä määritelmiä yliopistosairaaloille

5

Johtopäätökset

6

Liitteet: Selvitys Tanskan, Ruotsin ja Norjan yliopistosairaaloista

Backup: Yhteenveto kysymyksistä, joita selvitettiin Ruotsin, Norjan ja Tanskan
yliopistosairaaloista

Pohjoismaisten yliopistosairaaloiden osalta tarkasteltiin mm. seuraavia kysymyksiä:
• Miten yliopistosairaala on määritelty muissa Ruotsissa, Norjassa ja Tanskassa?
• Mitkä ovat yliopistosairaaloiden päätehtävät?

• Miten yliopistosairaalat sijoittuvat terveydenhuollon palvelujärjestelmään? Mikä taho
ohjaa yliopistosairaalaa?
• Miten yliopistosairaalaa johdetaan?
• Miten yliopistosairaalat tekevät yhteistyötä yliopistojen kanssa? Onko yliopisto
mukana yliopistosairaalan hallinnossa?
• Mitkä ovat yliopistosairaaloiden rahoitusmallit?
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Tanskan, Ruotsin ja Norjan yliopistosairaaloiden määritelmissä korostuu
yliopistosairaalan ja yliopiston välinen yhteistyö
• Ruotsi on tehnyt yliopistosairaaloista määritelmän vuonna 2018*:
‒ Yliopistosairaala tuottaa vaativaa erikoissairaanhoitoa, toteuttaa kliinistä tutkimusta sekä kouluttaa terveydenhuollon ammattilaisia

‒ Yliopistosairaalan tulee hyödyntää kliinistä tutkimustietoa paitsi oman toimintansa kehittämisessä, myös jakaa tutkimustietoa muun palvelujärjestelmän kehittämiseksi
‒ Yliopistosairaala on toiminnallinen yksikkö, jonka toiminta asettaa erityiset vaatimukset organisaation suunnittelulle, tieteelliselle johtamiselle, infrastruktuurille sekä
rahoitukselle

Ruotsi

‒ Yliopistot osallistuvat yliopistosairaalan tutkimus- ja opetustoiminnan organisointiin ja johtamiseen

• Yhteistyösopimuksessa määritellään osapuolten yhteinen tavoite kehittää terveydenhoitoa tutkimus-, koulutus- ja kehittämisyhteistyöllä.
Osapuolet sopivat myös pyrkivänsä lisäämään resurssien koordinointia ja keskittämistä
• Maakäräjät ovat yhdessä yliopistojen kanssa vastuussa yliopistosairaaloiden toiminnasta. Hallitus antaa sairaalalle yliopistosairaalan statuksen ja
niitä arvioidaan neljän eri kriteeriluokan perusteella: tutkimus, koulutus, terveydenhuollon kehittäminen ja tutkimus- ja koulutusinfrastruktuuri
• Norjassa yo-sairaalan toiminta on määritelty laissa vuonna 2009. Laissa pääehto yo-sairaalan statuksen saamiseksi on, että yliopistosairaalan
kuuluu tehdä yhteistyötä yliopistojen kanssa, jotka kouluttavat lääkäreitä tai muita terveydenhuoltoalan opiskelijoita. Tälle yhteistyölle on
asetettu seuraavia kriteereitä**:

Norja

‒ Yliopistosairaala osallistuu merkittävästi tutkimukseen pohjautuvaan koulutukseen lääketieteen ja terveydenhuollon aloilla
‒ Lääketieteen opiskelijat suorittavat suurimman osan harjoittelustaan ja teoreettisesta koulutuksesta yliopistosairaalassa

‒ Yliopistosairaala osallistuu merkittävästi kliinisen lääketieteen tohtorikoulutukseen ja siihen liittyviin velvollisuuksiin
‒ Yliopistosairaala tekee biolääketieteellistä, translationaalista ja kliinistä tutkimusta sekä terveydenhuoltoon liittyvää perustutkimusta dokumentoidusti
‒ Yliopistosairaalan tutkimustoimintaa tehdään kansainvälisten standardien mukaan dokumentoidusti

Tanska

• Tanskassa ei ole tehty virallista yo-sairaalan määritelmää. Yliopistosairaalan pääkriteerinä on, että sen pitää olla yhteydessä yliopistoon.
Tanskassa yliopisto ei ole edustettuna yliopistosairaalaan hallinnossa, vaan sillä on yhteistyösopimus yliopistosairaalan kanssa. Käytännön tasolla
yhteistyö toimii kaksoisvirkojen kautta
• Terveydenhuoltoalueilla on päätösvalta antaa sairaalalle yliopistosairaalastatus

Lähde: Socialstyrelsen.sen, Regjeringen.no, asiantuntijahaastattelut
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Tehtävät tarkemmin: yliopistosairaaloiden perustehtävät ovat samanlaiset
kaikissa Pohjoismaissa – ESH, koulutus ja tutkimus

• Ruotsissa yliopistosairaaloiden rooliin kuuluu tehdä korkealaatuista kansallista ja kansainvälistä tutkimusta sekä vastata korkealaatuisesta
koulutuksesta. Yliopistosairaaloiden kuuluu myös seurata lääketieteellisen tutkimuksen, koulutuksen ja terveydenhuollon kansainvälistä kehitystä

Ruotsi

• Yliopistosairaaloilla on myös vastuu terveydenhuollon kehittämisestä ja täten niiden kuuluu jalkauttaa kliinisiä tutkimustuloksia käytännön hoitoon, ja
arvioida vakiintuneita ja uusia hoitomenetelmiä. Lisäksi yo-sairaaloiden kuuluu tiedottaa uusista tuloksista muille terveydenhuollon toimijoille
• Yhteistyö elinkeinoelämän ja potilasjärjestöjen kanssa on myös huomioitu yliopistosairaaloiden tehtäväkuvauksessa

Norja

• Norjassa yliopistosairaaloiden rooli perustuu niiden kykyyn tehdä tiivistä yhteistyötä terveysviranomaisten, opetusviranomaisten ja lääketieteellisen
tiedekunnan kanssa. Vaativan erikoissairaanhoidon lisäksi yliopistosairaaloiden päätehtäviin lukeutuu lääkärikoulutus ja muun terveydenhoitoalan
koulutustehtävät, sekä edistää tutkimusta oman terveydenhoitopiirin sairaaloissa

• Tanskassa yliopistosairaalan päätehtäviin kuuluu vaativan ja kalliin erikoissairaanhoidon järjestäminen omalla alueellaan. Lisäksi päätehtäviin kuuluu
koulutuspaikkojen tarjoaminen terveydenhuollon peruskoulutukseen, jatkokoulutukseen ja ammatilliseen koulutukseen sekä tutkimuksen
tekeminen alueellisen strategian mukaisesti

Tanska

• Tanskassa professoreilla on kaksoisvirkoja yliopistossa ja yliopistosairaalassa, kuten Suomessa. Lisäksi yliopistosairaaloissa on koordinoivia
professoreita, jotka vastaavat yliopiston ja yliopistosairaalan tutkimusyhteistyön koordinaatiosta. Yliopisto ja yliopistosairaala kokoontuvat joka kuukausi
keskustelemaan yhteistyöstä ja uusista tutkimusprojekteista
• Yo-sairaalat kouluttavat lääkärien ja erikoislääkärien lisäksi kätilö- ja sairaanhoitajaopiskelijoita. Lisäksi yo-sairaaloissa koulutetaan mm. ravintotieteen,
lääketieteellisen tekniikan ja toimintaterapian opiskelijoita

Lähde: Socialstyrelsen.sen, Regjeringen.no, asiantuntijahaastattelut, kirjallisuuskatsaus
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Ruotsissa maakäräjät vastaavat terveydenhuollon järjestämisestä omilla
alueillaan ja ylläpitävät yliopistosairaaloita
(Yliopisto)sairaalat Ruotsin sote-järjestelmässä

Kommentit
• Ruotsissa on seitsemän yo-sairaalaa kuudella
maakäräjien muodostamalla
terveydenhuoltoalueella

Valtio

Hallitus

Hoidon ja
hoivan
tarkastuslaitos
(IVO)

Ministeriöt
Sosiaali- ja terveysministeriö
Terveys- ja hyvinvointilautakunta (socialstyrelsen)
Kunnat
(290 kpl)
Kotisairaanhoito

Läänit / maakäräjät
(21 kpl)
Kouluterveydenhuolto

Kotihoito ja
sosiaalihuolto

Yliopistosairaalat

Norrlands
Universitets
sjukhuset
(sydöstra)

Akademiska

Päivystykselliset
sairaalat

Universitets
sjukhuset
(mellansverige)

Sahlgrenska

Lähde: asiantuntijahaastattelut, kirjallisuuskatsaus

Perusterveydenhuolto

Sairaalat

Aluesairaalat

Karolinska

Psykiatria

6
terveydenhuoltoaluetta

• Maakäräjät ovat terveydenhuollon
järjestämisvastuussa omilla alueillaan
• Maakäräjät ”omistavat” ja ylläpitävät yosairaaloita ja muita alueen sairaaloita
• Kuusi terveydenhuoltoaluetta toimivat
yhteistyörakenteina. Maakäräjät tekevät
yhteistyötä terveydenhuoltoalueillaan joko
kuntayhtymämuotoisesti (kommunalförbund)
tai sopimusyhteistyön (avtalssamverkan)
avulla päättäessään terveydenhuollon
järjestämisestä alueillaan
• Jokaisella terveydenhuoltoalueella on oma
terveydenhuollon ja sosiaalihuollon
tarkastusvirasto, IVO (Inspektionen för vård
och omsorg), jonka tehtävänä on ohjeistaa ja
valvoa terveydenhuoltoa alueellaan
• Psykiatrinen sairaala ei kuulu yo-sairaalaan,
vaan toimii erillisenä yksikkönä

Skåne
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Norjassa terveydenhuoltoalueet ovat vastuussa terveydenhoidon
järjestämisestä alueillaan ja vastaavat yliopistosairaaloiden toiminnasta
(Yliopisto)sairaalat Norjan sote-järjestelmässä

Kommentit
• Norjassa on viisi yo-sairaalaa neljällä
terveydenhuoltoalueella. Läntisellä alueella
on kaksi yo-sairaalaa: Stavanger ja
Haukeland

Parlamentti

Hallitus

• Kukin terveydenhuoltoalue vastaa oman yosairaalansa toiminnasta
• Yo-sairaalat ovat on organisoitu
osakeyhtiöiksi, jotka toimivat yrityksinä
muiden valtionyhtiöiden tapaan ja ovat
terveydenhuoltoalueen ”omistuksessa”

Terveysministeriö

Terveydenhuollon johtokunta
Kunnat
356 kpl

Terveydenhuoltoalueet
4 kpl

Ennaltaehkäisevät
palvelut, HYTE,
lasten
hammashoito,
koulu-th,
kotisairaanhoito

Stavanger

Yliopistosairaalat

Pohjois-Norja

Lähde: asiantuntijahaastattelut, kirjallisuuskatsaus

St. Olavs

Sairaalat

Haukeland

Läänit
11 kpl

Apteekit

Hammashuolto

Oslo

20

Tanskassa sairaalat ja yliopistosairaalat toimivat aluevaltuuston ohjauksessa
(Yliopisto)sairaalat Tanskan sote-järjestelmässä

Kommentit
• Tanskassa on viisi yliopistosairaalaa viidellä
terveydenhuoltoalueelle

Hallitus

• Aluevaltuustot vastaavat terveydenhuollon
järjestämisestä omilla alueillaan.
Terveydenhuoltoalueet omistavat yo-sairaalat
ja ylläpitävät niitä. Alueet osallistuvat myös
yo-sairaaloiden hoidon kehittämiseen ja
laadun valvontaan

Ministeriöt (Terveys- ja vanhuspalvelut)
Terveysministeri
A) Rahoituksen ja verotuksen valvonta

Kunnat
Kaupunginvaltuusto / poliittinen
komitea
6-7 hallinnollista yksikköä

Hoitokodit

Kotihoito

B) Lainsäädäntö ja edunvalvonta

Yleislääkärien ja
hammaslääkärien
yhdistys

Laitoshoito
Yksityinen
24/7
(mm. kuntoutus, terveydenvaikeat
huolto
vammais-

Yksityiset
hammaslääkärit

Terveydenhuoltoalueet
Aluevaltuusto / poliittinen komitea
Hallinnolliset yksiköt

Ensihoito

Sairaalat

Psykiatria

• Psykiatriset sairaalat toimivat erillään omina
hallinnollisena yksikköinä yo-sairaaloista ja
muista sairaaloista

Sosiaalihuolto

potilaat…)

Lähde: asiantuntijahaastattelut, kirjallisuuskatsaus
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Yliopistoyhteistyö: Ruotsissa ja Norjassa yliopistot osallistuvat yo-sairaaloiden
johtamiseen – Tanskassa yhteistyö sopimusperusteista
• Ruotsissa sairaaloiden hallintorakenne vaihtelee alueittain. Osa sairaaloista on maakäräjien alaisia tulosyksiköitä, osa taas maakäräjien omistamia
osakeyhtiöitä. Yliopistosairaalat ovat tyypillisesti tulosyksiköitä.

Ruotsi

• Esimerkiksi Skånen yliopistosairaala koostuu kahdesta sairaalasta, jotka sijaitsevat Malmössa ja Lundissa. Yliopistosairaalat ovat järjestäytyneet yosairaala-alueeksi (Skånes universitetssjukvård), johon yo-sairaaloiden lisäksi kuuluu myös neljä muuta sairaalaa. Tätä yliopistosairaala-aluetta johtaa
operatiivinen johtaja, yhdessä hallinnollisten yksiköiden johtajien, yksittäisten sairaaloiden johtajien sekä yliopiston dekaanin kanssa.
Yliopistosairaala-alueen johto toimii maakäräjän johtajan alaisuudessa.
• Toisena esimerkkinä johtamisjärjestelmästä on syytä mainita Sahlgrenskan yo-sairaala, jossa on sairaalan johtoryhmän lisäksi oma poliitikoista koostuva
hallitus (styrelse). Hallitus määrittää tavoitteet ja budjetin, seuraa taloutta ja hyväksyy merkittävät organisaatiouudistukset. Hallitus valitaan joka neljäs
vuosi ja aluevaltuusto valitsee hallituksen puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.

Norja

Tanska

• Yliopistosairaaloita johtaa toimitusjohtaja. Yliopistosairaalat koostuvat useista eri sairaaloista ja mahdollisesti muista yksiköistä (esim. psykiatrian
yksikkö), jotka saattavat maantieteellisesti olla hyvin kaukanakin toisistaan (esim. Pohjois-Norjassa)
• Kahdesti vuodessa pidetään kokous yo-sairaalan, yliopiston ja alueen terveydenhuoltoviranomaisten kanssa, jossa keskustellaan tutkimuksesta ja
opetuksesta
• Tanskassa yliopistosairaalaan johtoon kuuluu johtaja ja kolme varajohtajaa. Yliopistosairaalan johto toimii terveydenhuoltoalueen varatoimitusjohtajan
(koncerndirektør) alla. Yliopistosairaalaan voi kuulua yksi tai useampia sairaaloita
• Tanskassa yliopisto ja yliopistosairaala ovat omia hallinnollisia yksiköitä, mutta niiden välisestä yhteistyöstä määritetään osapuolten välisellä
yhteistyösopimuksella. Yhteistyösopimus uusitaan joka toinen vuosi

Lähde: asiantuntijahaastattelut, kirjallisuuskatsaus
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Yliopistosairaaloissa tehtävän vaativan erikoissairaanhoidon määrittelemisestä
vastaa kaikissa Pohjoismaissa terveysviranomainen
• Ruotsissa terveyden ja hyvinvoinnin lautakunta yhdessä asiantuntijaryhmän kanssa päättää siitä, millainen hoito luokitellaan
yliopistosairaaloissa tehtäväksi vaativaksi erikoissairaanhoidoksi ja päättää erityisvastuualueet yliopistosairaaloiden välillä
Ruotsi

Norja

• Ruotsissa on kansallisia ohjelmia, jotka kehittävät terveydenhuoltoa ja tiedolla johtamista. Nämä kansalliset ohjelmat osallistuvat mm.
laaturekisterien käytön seuraamiseen/kehittämiseen, terveydenhuollon kansainvälisen kehittymisen seuraamiseen ja hallitusaloitteiden
tekemiseen

• Norjassa alueelliset terveysviranomaiset vastaavat erikoissairaanhoidon määrittelemisestä ja vastuiden jakamisesta paikallisten
toimijoiden kesken (helseforetak)

• Tanskassa terveysviranomainen määrittelee mikä on yliopistosairaaloissa tehtävää vaativaa erikoissairaanhoitoa ja jakaa
vastuualueet eri yliopistosairaaloiden välillä. Vaativan erikoissairaanhoidon määritelmään kuuluu, että hoito edellyttää eri
osaamisalueiden yhdistämistä, ja tähän liittyy vahvasti tutkimus ja koulutus. Vaativan erikoissairaanhoidon osuus kaikista sairaaloissa
tehtävistä hoidoista on noin 10 %
Tanska

• Terveysviranomainen valvoo vuosittain vaativaa erikoissairaanhoidon toteutumista yo-sairaaloissa seuraamalla hoidon laadun mittareita ja
potilasmääriä
• Tanskassa yliopistosairaalat ovat erikoistuneet vaativassa erikoissairaanhoidossa tiettyihin osa-alueisiin. Jos yliopistosairaalat haluavat
laajentaa palveluvalikoimaansa, pitää niiden anoa terveysviranomaisilta lupa tähän avoinna olevien hakujen aikana

Lähde: asiantuntijahaastattelut, kirjallisuuskatsaus
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Ruotsissa yliopistosairaaloiden palvelutarjonnan rahoitus koostuu alueiden
verorahoista ja valtionrahoituksesta
Yliopistosairaaloiden rahoitus Ruotsin sote-järjestelmässä

Kommentit

• Ruotsissa kansalaiset maksavat kolmenlaista
eri veroa: alueveroa (maakäräjävero),
kunnallisveroa ja valtionveroa

Kansalaiset
Valtio maksaa perusrahoitusta
alueille vuosittain budjetin
mukaisesti.

Kunnat

Sairaalat

Alueet

• Ruotsissa alueet (maakäräjät) ovat vastuussa
sairaaloiden rahoituksesta. Tämän lisäksi
sairaalat saavat avustusta suoraan valtiolta
• Valtio rahoittaa tutkimusta seitsemällä
strategisella tutkimusalueella. Tutkimusta
rahoitetaan myös yksityisten henkilöiden
lahjoitusten avulla ja säätiöiden rahoituksella

Valtio

Jos potilaita hoidetaan
toiselta th-alueelta, alueet
sopivat keskenään
hoidon rahoituksesta.

Lähde: asiantuntijahaastattelut, kirjallisuuskatsaus

Muut alueet
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Norjassa terveydenhuoltoalueet jakavat rahoituksen sairaalayhtiöille
Yliopistosairaaloiden rahoitus Norjan sote-järjestelmässä

• Norjassa valtio jakaa rahoituksen
terveydenhuoltoalueille. Rahoitus koostu
väestöpohjaisesta ja suoritepohjaisesta
korvauksesta

Kansalaiset

Valtio

Valtio antaa perusrahoitusta ja
toimintaperusteista rahoitusta alueille.

Alueet
Alueet antavat DRG-perusteisen
rahoituksen paikallisille toimijoille.
Somaattinen sairaanhoito rahoitetaan
puoliksi perusrahoituksella.

Sairaalayhtiö
(helseforetak)

Lähde: asiantuntijahaastattelut, kirjallisuuskatsaus

Kommentit

• Alueet jakavat sairaaloille DRG-pohjaisen
rahoituksen, johon kuuluu mm. myös
hallintokulut. Somaattinen ESH korvataan
puoliksi suoriteperusteisesti

• Sairaaloilla on itsenäinen vastuu henkilöstöstä,
toiminnasta ja taloudesta ja ne voivat
periaatteessa tehdä suuriakin taloudellisia
ratkaisuja, mutta ne eivät kuitenkaan voi
mennä konkurssiin
• Alueet jakavat rahaa tutkimukseen
vuosittaisten hakuprosessien kautta.
Tutkimusta rahoitetaan lisäksi ulkoisella
rahoituksella
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Tanskassa valtio ja kunnat jakaa rahoituksen terveydenhuoltoalueille, jotka
jakavat sen toimintaperusteisesti yliopistosairaaloille
Yliopistosairaaloiden rahoitus Tanskan sote-järjestelmässä
Valtio antaa alueille
perusrahoitusta.

Valtio
Jos potilaita
hodeitaan toiselta thalueelta, alueet
sopivat keskenään
hoidon rahoituksesta.

Kunnat antavat
alueille rahoituksen
toimintaperusteisesti.

Kunnat

Alue

Muut alueet

Kommentit

• Tanskassa valtio jakaa rahoituksen
terveydenhuoltoalueille, jotka jakavat sen
edelleen yo-sairaaloille

• Alueet myöntää yo-sairaalalle
toimintaperusteisen budjetin
• Tanskassa potilas voi itse päättää missä yosairaalassa haluaa tulla hoidetuksi. Jos yosairaalassa hoidetaan toisen alueen potilasta,
alueet sopivat keskenään hoidon rahoituksesta
• Alueet antavat yo-sairaaloille koulutusrahaa
mm. opiskelijoiden harjoittelupaikkoihin

Yliopistosairaalan
budjetti hyväksytään
aluevaltuustossa.

Lähde: asiantuntijahaastattelut, kirjallisuuskatsaus

Yo-sairaala

Yliopistosairaalat raportoivat
alueille palvelutuotannon
tunnusluvut (mm. hoidettujen
potilaiden määrä).

• Yo-sairaaloiden tutkimuksen rahoitus koostuu
useasta eri lähteestä:
‒ Terveydenhuoltoalueet myöntävät tutkimukseen
rahaa alueellisen strategian mukaan
‒ Yliopiston kanssa yhteistyössä tehdyissä
projekteissa rahoitusta tulee myös yliopistoilta
‒ Valtio jakaa tutkimusrahoitusta hakuprosessin kautta
‒ Suurin osa tutkimuksista rahoitetaan ulkopuolisen
rahoituksen kautta
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Eroja ja yhteneväisyyksiä yliopistosairaaloiden ominaisuuksissa, ohjauksessa
ja yliopistoyhteistyössä Tanskassa, Ruotsissa ja Norjassa

Mitä eroja eri Pohjoismaiden järjestelmissä on yliopistosairaaloiden aseman ja roolin näkökulmasta?

• Terveydenhuoltoalueet antavat yliopistosairaalastatuksen Norjassa ja Tanskassa kun taas Ruotsissa hallitus antaa statuksen

Yliopistosairaaloiden
ominaisuudet

• Tanskassa ja Ruotsissa vaativa psykiatrinen hoito ei kuulu yliopistosairaalalle, kun taas Norjassa se kuuluu osaksi yliopistosairaalan
palvelutuotantovastuita
• Kaikkien kolmen maan yliopistosairaalan päätehtäviin kuuluu vaativan erikoissairaanhoidon lisäksi myös tutkimus ja opetus. Norjassa
yliopistosairaalan tehtäviin kuuluu myös tutkimuksen edistäminen alueen muissa sairaaloissa. Ruotsissa yliopistosairaalan määritelmässä
korostetaan myös terveydenhuollon kehittämistä, tiedon jakamista ja tutkimuksen kansainvälisyyttä
• Kaikissa Pohjoismaissa yliopistosairaalaa ohjaa taho, joka vastaa palveluiden järjestämisestä. Tanskassa ja Norjassa terveydenhuoltoalueet
ohjaavat yliopistosairaaloita, Ruotsissa yliopistosairaalat ovat maakäräjien ohjauksessa. Ruotsissa terveydenhuoltoalueet toimivat
verkostointirakenteina, jossa maakäräjät voivat yhdessä päättää alueensa terveydenhuollosta

Yliopistosairaaloiden
ohjaus

Yliopistoyhteistyö

Lähde: asiantuntijahaastattelut

• Merkittävimmät erot Ruotsin maakäräjien ja Tanskan/Norjan terveydenhuoltoalueiden välillä ovat tehtäväkentän laajuudessa sekä
rahoituspohjassa. Ruotsissa läänien alla toimivat maakäräjät vastaavat terveydenhuollon lisäksi mm. koulutuksesta, kulttuurista ja
elinkeinoelämän kehittämisestä, kun muiden Pohjoismaiden terveydenhuoltoalueet vastaavat pääasiallisesti terveyspalvelujen järjestämisestä.
Rahoituksen osalta maakäräjillä on verotusoikeus, kun taas Tanskan ja Norjan alueet saavat rahoituksensa valtioilta samaan tapaan kuin
tulevat hyvinvointialueet Suomessa

• Ruotsissa ja Norjassa yliopistot osallistuvat yliopistosairaaloiden hallintoon, kun taas Tanskassa yliopistoyhteistyö perustuu joka toinen vuosi
uusittavaan yhteistyösopimukseen ja sen sisältöihin
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Ruotsin järjestelmä kokonaisuutena koetaan sekavaksi; Tanskassa sopimusmalli
koettu toimivaksi; Norjassa kehitystarpeet yliopiston ja sairaalan yhteistyössä

Mitkä asiat on koettu toimiviksi? Toisaalta, mitkä ovat keskeisimmät kehitystarpeet?
• Ruotsin terveydenhoitosysteemi nähdään hyvin monimutkaisena kokonaisuutena, josta puuttuu selkeät päätöksenteko- ja vastuidenjakoprosessit

Ruotsi

• Ruotsissa yo-sairaalat toimivat maakäräjien ohjauksen alla. Haastateltavien mielestä maakäräjillä ei ole aina tarpeeksi asiantuntemusta yosairaaloiden ohjaamiseen vaan ohjaus voitaisiin siirtää suoraan valtion alle ministeriölle. Tämä parantaisi/tehostaisi prosesseja ja samalla
vähentäisi byrokratiaa

• Yliopistojen ja yo-sairaaloiden yhteistyössä on tunnistettu haasteita ja mm. seuraavia kehitysalueita on tunnistettu*:

Norja

‒ Yliopistosairaaloihin tulisi luoda nykyistä enemmän opetustehtäviin keskittyviä urapolkuja
‒ Yhteistyötä pitää tiivistää esimerkiksi niin, että kehitetään nykyisiä hallintorakenteita tukemaan entistä paremmin koulutuksen laadun ylläpitoa ja parantamista
‒ Koulutuspaikkojen jakamisen yhteydessä pitää varmistaa koulutuksen rahoitus

• Yliopiston ja yo-sairaalan yhteistyösopimus on koettu hyväksi tavaksi järjestää tiivis yhteistyö. Yliopistolla ja yliopistosairaalalla on säännölliset
yhteiset kokoukset ja yhteistyösopimus uusitaan 1-2 vuoden välein
• Zealandin yliopistosairaala ei ole yliopiston yhteydessä kuten muut yo-sairaalat ovat Tanskassa, mutta sairaala tekee yhteistyötä Kööpenhaminan
yliopiston, Etelä-Tanskan ja Tanskan teknisen yliopiston kanssa

Tanska

• Haastatteluissa nousi myös esimerkki yhteistyössä tapahtuneista positiivisista kehityksestä Zealandin yliopistosairaalassa, joka koordinoi ja edistää
tutkimusta muissa alueensa sairaaloissa, ja yliopistosairaala on ollut oleellisessa roolissa edesauttamassa lääkärien ja professorien rekrytointia
pienempiin sairaaloihin
• Haastateltavien mielestä Tanskassa voitaisiin vähentää yo-sairaaloiden määrää. Yo-sairaaloiden määrä voitaisiin pienentää 1-2 sairaalaan, sillä se
edesauttaisi vaativan erikoissairaanhoidon järkevässä keskittämisessä ja laadun parantamisessa

Add text
Lähde: Socialstyrelsen.sen, Regjeringen.no, asiantuntijahaastattelut
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Myös kansainväliset määritelmät Pohjoismaiden ulkopuolelta kuvaavat
yliopistosairaalat hoidon, tutkimuksen ja opetuksen kautta

JCI määrittelee
yliopistosairaalan
kolmen kriteerin kautta

• Kansainvälinen laatuakreditointijärjestelmä (Joint commission International accreditation standards for hospitals, JCI) antaa kolme
pääkriteeriä yliopistosairaalalle (Academic Medical Center Hospital)1:
1. Yliopistosairaala on organisorisesti tai hallinnollisesti liitetty lääketieteelliseen korkeakouluun
2. Yliopistosairaala on korkeakoulun perustutkinto-opiskelijoiden ja erikoistuvien lääkäreiden pääasiallinen koulutuspaikka
3. Yliopistosairaala tekee tutkimusta tutkimuslaitoksen arviointilautakunnan tai tutkimuseettisen toimikunnan hyväksynnällä ja sen valvonnassa

Hollanti kuvaa yliopistosairaalan olevan myös
merkittävä osa
tietoyhteiskuntaa

• Hollannin yo-sairaaloita (University Medical Center) kuvataan seuraavien ominaisuuksien kautta2:
1. Yliopistosairaalat ovat yliopiston ja yo-sairaaloiden yhteistyörakenteita, jotka ovat sitoutuneet noudattamaan kolmikantaista missiota potilaiden hoidossa,
tutkimuksessa ja terveydenhuollon opetuksessa
2. Yliopistosairaalat suorittavat tärkeitä terveydenhuollon tehtäviä ja ovat tärkeä osa Hollannin tietoyhteiskuntaa
3. Yliopistosairaalat tuottavat kansainvälisesti merkittävää tuloksia biolääketieteellisellä ja biotieteiden saralla

• Iso-Britannian yo-sairaaloiden (Academic Heath Science Center) oletetaan tarjoavan korkeatasoista hoitoa ja koulutusta sekä
tekevän innovatiivista tutkimusta. Tämän lisäksi yo-sairaaloiden oletetaan tukevan yleistä hyvinvointia ja taloudellista kasvua3

Iso-Britanniassa
yliopistosairaalastatuksen saa jos
täyttää NHS:n esittämät
kriteerit

• Englannissa NHS:n piirissä yo-sairaalan nimikkeen saa jos sairaala täyttää mm. seuraavia kriteereitä4:
‒ Sairaala tekee tiivistä tutkimusyhteistyötä yliopiston kanssa yhteisen strategian mukaisesti
‒ Sairaalan hallituksessa on mukana yliopiston tiedekunnan edustus
‒ Sairaala tarjoaa harjoittelupaikan lääketieteen perusopiskelijoille ja sen lisäksi myös ainakin yhdelle toiselle terveystieteen alan opiskelijoille
‒ Sairaala tarjoaa opiskelijoille opiskeluun vaadittavan ympäristön
‒ Sairaalan päätöksenteossa pitää olla mukana opiskelijaedustus kultakin opetusalalta
‒ Sairaalan pitää pystyä osoittamaan yliopistolle, että se tarjoaa korkeatasoista lääketieteellistä ja kliinistä koulutusta

Lähde: 1) Joint Commission International Accreditation Standards for Hospitals, 7th Edition; 2) Davies et al Structure, governance, and organizational dynamics of university medical centers in the Netherlands
(2010) Acad Med 85(6):1091-7; 3) Ovseiko et al. Improving accountability through alignment: the role of academic health science centres and networks in England (2014) BMC Health Services Research, 14:24;
4) https://www.universityhospitals.org.uk/wp-content/uploads/2021/09/University-Hospital-Status-2021.pdf
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Keskeiset johtopäätökset
Yliopistosairaalan tehtävät
Yliopistosairaaloiden tehtäviksi lueteltiin haastatteluissa vaativa erikoissairaanhoito, koulutus ja tutkimus. Yliopistosairaala toimii tyypillisesti myös alueensa
keskussairaalana. Lääkäreiden ja erikoislääkäreiden koulutuksen lisäksi on huomioitavaa, että yo-sairaaloissa koulutetaan myös paljon muita terveydenhuollon
ammattilaisia (esim. sairaalafyysikoita, logopedejä ja sairaanhoitajia). Myös kliinistä tutkimusta tehdään muiden kuin lääketieteellisten tiedekuntien kanssa, kuten
ammattikorkeakoulujen ja muiden yliopistollisten tiedekuntien kanssa. Yliopistosairaalan muista tärkeistä tehtävistä mainittakoon mm. TKI-toiminta yleisesti sekä
alueellinen valmius- ja varautumistoiminta.
Uudistuksessa nähdään mahdollisuus laajentaa tutkimusta ja tutkimusosaamista myös perustasolle sosiaali- ja terveydenhuollossa.
Kansainvälisissä määritelmissä yliopistosairaaloiden päätehtäviksi kuvataan tyypillisesti vaativa erikoissairaanhoito, koulutus ja tutkimus. Tehtävien kuvauksen
lisäksi kansainvälisistä määritelmissä kuvataan yleensä vastuut melko konkreettisesti: kuka taho vastaa mistäkin ja mikä on tahojen ja toimijoiden välinen suhde
päätöksenteossa. Lisäksi niissä mainitaan, että yliopistosairaaloissa tulisi tehdä laadukasta, kansainvälisesti tunnustettua tutkimusta.

Yliopistosairaalan määritelmä
Yliopistosairaala tulisi määritellä ensisijaisesti perustehtäviensä kautta. Yliopistosairaaloiden ja yliopistojen sijoittuminen samalle paikkakunnalle koettiin tärkeänä.
Toisaalta yliopistosairaalan koettiin olevan myös kokoava toimija sairaala- ja muiden sote-toimijoiden verkoston osalta YTA-alueella. Kansainvälisissä kuvauksissa
tulee esiin myös yliopistosairaalan koordinoiva rooli, josta saatiin myös esimerkkejä Norjan ja Tanskan haastatteluista.
Yliopistosairaalan määritelmän lisäksi nähdään, että Suomessa tulisi myös määritellä, mikä on keskussairaala ja mitkä ovat keskussairaalan tehtävät.

Yliopistosairaalan organisaatio sekä yliopistoyhteistyö
Yliopiston ja yliopistosairaaloiden tiiviin yhteistyön koettiin yliopistosairaaloiden toiminnan edellytykseksi. Kansainvälisissä määritelmissä korostuu myös
yhteistyön tärkeys ja sen muoto on monesti määritelty. Tanskassa yliopistoyhteistyö toimii yhteistyösopimuksen avulla, kun taas esimerkiksi Iso-Britanniassa
yliopistosairaaloiden kriteeriin kuuluu, että yliopiston edustuksen pitää olla mukana yliopistosairaalan hallituksessa.

Yliopistosairaalan rahoitus
Haastatteluissa korostui huoli yliopistosairaaloiden tutkimuksen ja koulutuksen säilymisestä, jos näitä tehtäviä varten ei ole varattu erillistä rahoitusta eikä näiden
tehtävien hoitamisvelvoitetta kirjattu lakiin. Lisäksi ollaan huolissaan siitä, vähentääkö yliopistosairaalan saama ulkopuolinen rahoitus hyvinvointialueen valtiolta
saamaa perusrahoitusta.
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Selvityksen perusteella nousseet ratkaistavat kysymykset yliopistosairaalan
määritelmästä ja sijoittumisesta hyvinvointialueille (1/3)
• Yliopistosairaaloilla tunnistettiin kolmen perustehtävän lisäksi olevan myös muita tehtäviä, kuten alueellinen valmius ja
varautuminen, sekä YTA-yhteistyö. YTA-yhteistyön osalta uskotaan, että yliopistosairaalan rooli voisi olla YTA:n sisällä koordinoiva
taho sote-kysymyksissä, mutta tosiasiallisen koollekutsujan tulisi kuitenkin olla se YTA-alueen hyvinvointialue, jolla on yliopistollinen
sairaala.

Mitkä ovat yliopisto• Kansainvälisissä määritelmissä yliopistosairaaloiden tehtävät on määritelty jollain tavalla. Tyypillisesti tehtävinä mainitaan
sairaaloiden
tutkimus, koulutus ja vaativa erikoissairaanhoito. Lisäksi nämä on määritelty jollain tasolla tarkemmin: miten määritellään vaativa
tehtävät?

erikoissairaanhoito, mitä koulutusta tulisi tarjota (”lääkäreiden lisäksi myös muiden terveydenhuollon ammattilaisten koulutus”) ja
millaista tutkimusta tulisi tehdä (esim. ”tutkimuseettisen toimikunnan hyväksymää tutkimusta” tai ”kliinistä ja rekisteritutkimusta”).
Tehtäviä ei kuitenkaan tulisi määritellä liian yksityiskohtaisesti, koska yliopistosairaaloille asetettavien tehtävien tarve voi muuttua ja
esim. käsitys vaativasta erikoissairaanhoidosta muuttuu lääketieteen kehittyessä.

Voisiko
• Voisiko yliopistosairaaloiden tehtäviä voi tuottaa muu toimija kuin yliopistosairaala itse? Tässä yhteydessä tulisi määritellä
tutkimukseen ja koulutukseen liittyvät julkiset hallintotehtävät, sekä miltä osin muukin kuin julkinen organisaatio voi näitä koulutusyliopistosairaalan
ja tutkimustehtäviä toteuttaa järjestäjävastuulla toimivan hyvinvointialueen lukuun.
tehtäviä tuottaa joku
muu toimija kuin
• Esimerkiksi jo nyt keskussairaalat ja jossain määrin yksityiset palveluntuottajat osallistuvat kouluttamiseen ja Pirkanmaalla Taysilla
on julkisomisteisia, osakeyhtiömuotoisia sopimuskumppaneita (Sydänsairaala, Coxa), jotka osallistuvat yliopistosairaalan tehtävien
yliopistosairaala
tuottamiseen niin koulutuksessa kuin tutkimuksessakin yhteistyösopimukseen perustuen.
itse?

Miten
yliopistosairaala
pitäisi määritellä?

• Pohdittavaksi jää, tulisiko Suomessa määritelmään sisällyttää oman hyvinvointialueen keskussairaalana toimiminen. Koulutus- ja
tutkimustehtävien toteuttaminen edellyttää riittävää potilasmäärää ja muutakin palvelutuotantoa kuin vaativaa erikoissairaanhoitoa.
Yleinen mielipide on, että yliopistosairaala tulisi määritellä tutkimuslaitokseksi.

• Osassa kansainvälisistä esimerkeistä yliopistosairaalan määritelmän osana on rakenteellinen yhteistyö yliopiston kanssa – tulisiko
vastaava elementti sisällyttää myös suomalaiseen yliopistosairaalan määritelmään? Jos, niin millä tasolla?
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Selvityksen perusteella nousseet ratkaistavat kysymykset yliopistosairaalan
määritelmästä ja sijoittumisesta hyvinvointialueille (2/3)
• On hyvä pohtia vielä tarkemmin, tulisiko yliopistosairaalan määritelmään sisällyttää jotain suuntaviivoja yliopistosairaalan
organisaatiorakenteista ja organisoitumisesta. Toistaiseksi lähtökohtana on ollut, että hyvinvointialueilla on vapaus suunnitella
sisäinen organisoituminen parhaaksi katsomallaan tavalla. Jos yliopistosairaalan johdosta päätettäisiin säätää laissa jotain, tulisi
myös kartoittaa, miten näistä periaatteista tulisi säätää laissa (Kirjoitetaanko uusi laki tai asetus? Päivitetäänkö nykyistä? Mikä taho
vastaa valmistelusta?).

Tulisiko yosairaalan
organisaatiosta tai • Vaihtoehtona on, että yliopistosairaalan toimintojen organisointi ja johtoon liittyviin kysymyksiin ei tule edellytyksiä valtiotason
ohjauksena, vaan asia jätetään hyvinvointialueiden itsensä päätettäväksi. Tällöin hyvinvointialueilla olisi silti tärkeä huomioida
johdosta säätää? Ja
yliopistosairaalan tehtävien toteutumiseen liittyvät vastuukysymykset.
jos kyllä, mitä?

• Muissa Pohjoismaissa yliopistosairaalat muodostavat hallinnollisen kokonaisuuden, jolla on yksi johtaja. Poikkeuksena oli
psykiatria, joka on yliopistosairaalasta erillinen kokonaisuus. Kysymykseksi nousi, tulisiko esim. lainsäädännön keinoin edellyttää,
että hyvinvointialueella on osoittaa ”yliopistosairaalan johtaja”.

Tulisiko yliopistosairaalan ja
yliopiston välisestä
yhteistyöstä säätää
jotain?

Miten yliopistosairaaloiden brändi
pysyy vahvana
tulevaisuudessa?

• Tulisi arvioida minkälaisia yhteistyörakenteita tarvitaan yliopiston, hyvinvointialueen ja yliopistosairaalan välille, jotta
yliopistosairaalat pystyvät toimivaan tiiviissä yhteistyössä yliopistojen kanssa ja strategiset linjaukset ovat yhtenäisiä. Yhteis- ja
sivuviroissa tulisi huomioitava sairaalan ja yliopiston väliset keskenään eriävät menettelyt rekrytoinnissa. Lisäksi on ratkaistava,
missä määrin yhteistyö rakenteista säädetään laissa tai asetuksessa ja miten paljon hyvinvointialueille jätetään päätäntävaltaa.
• Yksi olennainen ratkaistava kysymys on, tulisiko HVA:n hallinnossa olla mukana yliopiston edustus. Tämän kysymyksen
osalta on hyvä huomioida, että yliopiston edustuksen ei tarvitse olla lääketieteelliseen tiedekunnan edustus. Myös tässäkin asiassa
on pohdittava, tulisiko valtiotason ohjausta ja edellytyksiä olla ylipäänsä vai jätetäänkö asia alueiden päätettäväksi.
• Määritelmätyössä tulisi pohtia myös sitä tarvitseeko yliopistosairaalan muodostaa yksi kokonaisuus hyvinvointialueen
organisaatiossa. Voisiko yo-sairaala toimia hyvinvointi- (ja mahdollisesti jopa YTA-)alueella verkostomaisena rakenteena?
• On mahdollista, että yliopistosairaalan brändi sekoittuisi jatkossa useammin hyvinvointialueen brändiin alueiden aloittaessa
toimintansa, ja yliopistosairaaloiden brändin dilutoitumista pidetään relevanttina riskinä – miten varmistetaan se, että
yliopistosairaaloille kertynyt brändipääoma pysyy vahvana jatkossakin esimerkiksi tutkimusrahoituksen, kansainvälisen
tutkimusyhteistyön ja rekrytointien näkökulmasta?
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Selvityksen perusteella nousseet ratkaistavat kysymykset yliopistosairaalan
määritelmästä ja sijoittumisesta hyvinvointialueille (3/3)

Pitäisikö yliopistosairaalan koulutusja tutkimusrahoitus
olla erillistä
rahoitusta
palveluiden
tuottamisen
rahoituksesta?

• Yleinen mielipide on, että yliopistosairaaloiden tutkimus- ja koulutusrahoitus pitäisi eriyttää palvelutuotannon
rahoituksesta. Tällä hetkelläkin jäsenkunnat käytännössä subventoivat yliopistosairaaloiden koulutus- ja tutkimustoimintaa
korkeampien tuotehintojen muodossa, sillä nykyiset erityisvaltionosuudet eivät kata kaikkia näistä tehtävistä aiheutuvia
vaihtoehtoiskustannuksia (esim. koulutuksen osalta opettavan lääkärin opetustehtävät laskevat hänen tuottavuuttaan suhteessa
muihin lääkäreihin). Jatkossa tämä ei ole mahdollista, kun hyvinvointialueen rahat perustuvat väestön palvelutarpeeseen ja
olosuhdetekijöihin, eikä hyvinvointialue voi vaikuttaa rahoituksen määrään. Tähän kysymykseen vastaaminen vaatii todennäköisesti
useamman ministeriön yhteistyötä.
• Tutkimus- ja koulutusrahoituksen eriyttämisessäkin on myöskin vaihtoehtona joko rahoittaa tutkimus- ja koulutusrahoitus kokonaan
erillisrahoituksena tai korvamerkitäänkö tutkimus- ja koulutusrahoitus osana hyvinvointialueen perusrahoitusta. Molemmissa
vaihtoehdoissa on omat hyvät ja haasteelliset puolensa.
• Tutkimusta rahoitetaan pääosin ulkopuolisen rahoituksen turvin. Ulkopuolisella projektirahalla on kuitenkin vaikea ylläpitää
tutkimusinfrastruktuuria, joten se tulisi rahoittaa erikseen.
• Ulkopuolisen rahoituksen (esim. tutkimusrahoitus) vaikutukset hyvinvointialueen VM:ltä saamaan perusrahoitukseen nousi
merkittävän monessa haastattelussa huolenaiheena – olisi syytä pohtia, pitäisikö hyvinvointialueiden rahoituksesta säätävää lakia
tarkentaa sanamuotojen osalta.
• Keskussairaalat osallistuvat yliopistosairaaloiden koulutusvastuun toteuttamiseen, eli he kouluttavat erikoistuvia lääkäreitä.
Haastattelujen perusteella periaatteet rahavirtojen kulkuun yliopistosairaalan ja keskussairaalan välillä vaihtelevat. YTA-alueilla
tulisi todennäköisesti nostaa keskusteluun, millä periaatteilla koulutusmäärärahat jakautuvat eri sairaaloiden kesken.
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Eduskunnan sote-uudistukseen liittämät lausumat
(EV 111/2021)
8.
Eduskunta edellyttää, että sosiaali- ja terveydenhuollon koulutus-, tutkimus-,
kehittämis- ja innovaatiotoiminta ja niiden rahoitusta koskeva
erillislainsäädäntö saatetaan eduskunnan käsittelyyn siten, että se tulee
voimaan viimeistään ennen sosiaali- ja terveyspalveluiden uudistuksen
toimeenpanoa. Hallituksen on turvattava yliopistollisten sairaaloiden
mahdollisuus tehdä edelleen tieteellistä tutkimusta ja tuottaa alan perusja erikoistumiskoulutusta.
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Miten edetään?
- STM:ssä käynnistetään välittömästi yliopistollisten sairaaloiden tehtäviä
ja yo-sairaaloiden suhdetta yliopistoihin koskeva säädösvalmistelu
-

-

Tehty yo-sairaalaselvitys toimii hyvänä pohjana
Myöhemmin ratkaistaan missä laissa säädetään (sote-järjestämislaki,
terveydenhuoltolaki, oma laki…)
VM:n kanssa käydään keskustelut yo-sairaalan rahoitukseen liittyen
Yo-sairaalan rakennetta tai sijoittumista hyvinvointialueiden organisaatioon ei
todennäköisesti säädetä, kuten ei muutenkaan ole säädetty hyvinvointialueiden
sisäisestä organisaatiosta

- Yo-sairaala -säädösvalmistelulla pidetään tiivis yhteys muuhun sote-TKKIO-säädösja ohjausvalmisteluun

- Yhteyshenkilöt STM/APO:
Neuvotteleva virkamies Eila Mustonen, hallitusneuvos Merituuli Mähkä,
lääkintöneuvos Sirkku Pikkujämsä, lääkintöneuvos Kaisa Halinen (@gov.fi)
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Overall organisation of the Danish model (simple)
Structure of sectors, administration and institutions in the danish steering model
Sector: Municipalities (primary care)
Sector: private (primary care)
Sector: Regions (secondary care)

Parliament/political committee
Government

Ministries (Health & Elderly)
Health Minister
Department (secretary), administrations and institutions
A) Economic funding and fiscal controlling

Municipalities
City council/political committee
6-7 Administrative units)

B) Legislation and quality control

General
practitioner’s/dentist's
association

Regions
Regional council/political committee
Administrative units

Health and Care Administration

Nursing
homes

Home
care

Institutions 24/7 –
e.g., rehab, dementia,
physically disabled

Private GP’s/
Specialist

Private
dentists

Prehospital

Hospitals

Psychiatry

Social
care

41

Danish steering model of the healthcare sector
The top-level management of the Danish steering model consists of the State, the Municipalities, the
Regions and the Hospitals

Steering
between State
and
Municipalities/
Regions

Steering
between
Regions and
hospitals

The governance from the State consists of several important
factors, including:
• Nation-wide standards
• Specialist Plan
• Patient rights
• Measurements of results
• Economic incentives (frameworks, grants
depending on activities and production)

The governance from the Regions is subject to a legal and
economic framework. The steering of the hospitals is
subject to this and adjusted to the prioritizations of each of
the regions.
The economic incentives is based upon a “tariff
management” combined with other incentives, such as
contracts, quality goals, benchmarking etc. The Regions also
typically uses additional incentives such as:
• Rewards for fast invitations of patients
• Minimum waiting time for patients
• Number of discharged patients
CONFIDENTIAL

Source: ”Analyse af den regionale styring på sygehusområdet” by pwc and McKinsey&Company
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Overview of Financial flows in the Danish Health Care system
The healthcare system and the social care is primary financed via taxes
•
•
•

The Danish healthcare system and the social care are primary financed through taxes
(approx. 85-90%.)
Out of pocket payment consists of ~15% for the healthcare system and ~10% for the social
care. Moreover, a small part of the healthcare and social care is financed with private
healthcare insurance.
The municipalities are mainly financed through municipality taxes which corresponds
~75%. Additionally, the municipalities receives ~15% from block grant from the state.

•
•
•

The Danish Regions are financed by the government and receives ~81% through block
grant and ~1% from subsidiary financing
Additionally, the regions receives ~18% of their financing from an activity-based cofinancing from the municipalities.
Hospital treatment and GP visit are free of out-of-pocket payments. Whereas dentist (after
the year of 18), psychological treatment and medicine are primary paid by the patients
themselves (out of pocket).

Citizens
Municipality
tax 75%
Out of pocket
payment 10%

Tax

Block grants 15% + loans

State/Government

Out of
pocket
payment

Block grants ~81%

Subsidiary financing
“Nærhedsfinansiering” ~1%

Municipalities

(15%)

Danish Regions
“Municipal activity based
co-financing” 18%

Institutional
care

Home care

Etc.

Hospitals

General
practitioner

Etc.

Drugs
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Overview of University Hospitals in
Denmark

Overview of (Public) Hospitals in Denmark
As a part of offering the Danish patients the best treatment, Denmark now has 5 University Hospitals – one in each Region

University Hospital
Emergency and specialized hospitals
Hospital
Psychiatric Hospital
Aalborg University
Hospital

Aarhus University
Hospital

Rigshospitalet
Zealand University
Hospital
Odense University
Hospital

Source: Danske Regioner, fremtidenssygehuse.dk

Different types of hospitals – definitions, tasks and differences
University Hospital:
• Denmark do not have a specific definition of a ”University Hospital”. When the definition ”University Hospital” were first used it were a requirement that the
hospital had a connection to the university (typically through professorships with 50% time on the hospital and 50% on the university). This still counts;
however, professors are not only employed at the University Hospitals but can be employed at all hospitals.
• The definition “University Hospital” is decided by the Regions.
• University Hospitals can also have an emergency department and treat emergency patients. They are obliged to treat the patients that “belong” to the hospital.
They typically do not treat smaller injuries, but more often traumas and severe injuries.
Emergency and specialized (not highly specialized care) hospitals:
• Treats al kinds of patients (minus highly specialized patients) and offers a teams of specialists 24 hours/day within internal medicine, orthopedic surgery,
surgery, anesthesiology, radiology and clinical biochemistry in order to be an emergency hospital
• The specialized hospitals are typically smaller hospitals that are a part of a bigger hospital. Typically offers outpatient treatments and specialized treatments
(not highly specialized care) in form of e.g., planned hip surgeries, smaller planned operations within different fields.
Psychiatry hospitals:
• Is a separate organization within the Danish Healthcare System, by so not a part of the secondary care called “hospitals” (see slide 3). They can offer highly
specialized care within psychiatry. They have their own management and of set of rules.

Source: Danske Regioner: fremtidenssygehuse.dk, interview with Health Director of Danish Regions
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Danish Specialist Plan (1 of 2)
Specialist functions is only conducted at the University hospitals in Denmark

The Danish Health Authority is responsible for and decides the
“Danish Specialist Plan”. This plan is what sets the framework
for the specialized treatments (and main treatments) at the
Danish hospitals.
The specialized treatments accounts for around 10% of the
total treatments at the hospitals and is typically only conducted
on 1-3 hospitals (University hospitals) in Denmark.

Levels of functions
Decided and
regulated by Danish
Health Authority

Specialist functions
Regional functions

The Danish Health Authority conducts a yearly follow up on the
plan. Here they do an overall evaluation of how well the
hospital has implemented the specialist plan (number of
patients/treatments and monitoring of quality parameters).

Not regulated by The
Danish Specialist
Plan

Head functions

It is possible for the hospitals (through the Regions) to apply for
a certain specialist treatment; however, this is only possible
when the health authority opens for applications. The hospitals
needs to prove that they have the capacity, resources,
equipment and/or that they are already treating the patients
Source: Danish Health Authority – specialeplanlægningen, https://www.sst.dk/~/media/1EDEDBCEB48B4F62AE1CA886C0B5CA46.ashx

CONFIDENTIAL
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Danish Specialist Plan (2 of 2)
Specialist functions is only conducted at the University hospitals in Denmark

Levels of functions:
Head functions:
• At this level of treatment takes care of tasks with a limited complexity, and where the diseases and the tasks provided
by the hospitals are frequently occurring. It is also important that the use of resource does not require a aggregation of
the tasks into specialized functions
Regional functions:
• At this level the tasks have some kind of complexity and the diseases and tasks provided are relatively rare and so the
use of resource require some kind of aggreation of the tasks. These treatments are typically done 1-3 places in each
region.
Specialized functions:
• These tasks are highly complex and presupposes the access to several types of transverse functions/resources. The
tasks typically require a gathering of knowledge, routines, experience and resources. This also accounts for research
and education within the tasks of highly specialized care. The Specialized functions are typically placed 1-3 placed
around Denmark.

Source: Danish Health Authority – specialeplanlægningen, https://www.sst.dk/~/media/1EDEDBCEB48B4F62AE1CA886C0B5CA46.ashx

CONFIDENTIAL
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Simple Overview of Financial flows – Research
How research is financed in the university hospitals and in Denmark in general, is extremely complex. This is a simplified overview to get the overall idea:
•
•
•

In 2021 the total budget for public research in Denmark were ~3.3 B€. ~2.5 B€ (~74,8%) of
these were grants from the Finance Act.
The 2.5B€ is split between the Universities (who receives most of them (57,6% ~ 1.4B€),
the Regions who gets 457M€ and other research activities (591M€).
The Regions divides the research financials between all hospitals of the regions. They
have a research strategic advisory board who advises on how this split is done the best
way. In the research strategic advisory board sits several representatives from each
hospital (professors and top-management)

•
•
•

For the universities, the budget for research also includes external financing from e.g., private
companies, funds etc.
Financing (and distribution of costs) for research projects is decided for each project and is
typically also funded by external financing depending on the project.
The state also administrate some funds that the professors within the research projects can
apply for – and so in reality it is also possible to say that the state finance research within
hospitals directly.

State

Other
~591M€

~457M€

(incl. international activities, other
support, other institutions)

~1.4B€
The research strategic
advisory board

The Region

University

~40 % of
total budget

External financing
(private companies, funds etc.)

Advises the Region
on how to split the
financials to
research

Hospitals
(incl. University hospitals)

Research
Projects
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Source: Danish Statistics: https://www.dst.dk/da/Statistik/nyt/NytHtml?cid=32787, Danske Universiteter publikation: https://dkuni.dk/wp-content/uploads/2017/10/hvordan-finansieres-forskningen.pdf

Simple Overview of Financial flows – Education
How education is financed in the universities, hospitals and in Denmark in general, is extremely complex. This is a simplified overview to get the overall idea:

•

•

•

•
•
•
•
•
•

In 2019 the total budget for education from the universities in Denmark were
~1M€. ~66% of these came from Taximeter schemes while ~33 % came
from basic funding, result based grants and quality fund
The principal share of public funding for higher education (universities) is
allocated through taximeter schemes based on student activity. Every year,
all passed examinations are reported and converted into student full time
equivalent (FTE), which equals one year of the prescribes period of study
(60 ECTS). Each FTE elicits a fee to the university based on the rate of the
subject.
The rates varies according to the subject fields and are divided into three
levels, where subjects within the natural sciences typically receive the
highest rate, while subjects within the social sciences and the humanities
typically receives the lowest rate. The rate are determined in the annual
Danish Appropriations Act.
The government grants for higher education (universities) were determined
in 2017. The Basic funding is a fixed grant allocated annually. It is calculated
as 25% of the educational funding allocated to the individual institution in
2017. The concept of “basic funding” will be re-evaluated in 2023. In addition
to the basic funding, universities receive a fixed grant per department, aside
from the main campus, located outside the four major cities (Copenhagen,
Odense, Aarhus and Aalborg). Each university can receive grants for up to
six departments.
Result Based Grant: Two indicators determine the results-based grants:
Duration of Study and Employment
The employment indicator measures the rate og employment amongst
graduates against the general employment rate
The duration of study indicator measures the average time for students to
complete the studies against each institutions baseline target.
The result-based grant corresponds to approx.. 7.5% of the university
funding for higher education and is calculated based on how the universities
have performed on the two indicators.
Quality Fund is what remain after the allocation of the results-based grants
are allocated
The quality grants are meant to support specific quality initiatives.

Other grants
Including grants for public sector
consultancy, libraries, museums,
etc.

State
Money to handle education
is given within the budget
provided by the state

•

Taximeter
Schemes

The Region

Universities

Basic funding, result
bases grants and
quality fund

Research
funding (1.4B€)

Vocational
college
(nurses, pedagogue etc.)

Hospitals
Gives money to
the hospital to
handle students

Source: Ministry of Higher Education and Science: https://ufm.dk/en/education/higher-education/danish-universities/the-universities-in-denmark/funding-for-danish-universities/funding-for-higher-education-1/funding-for-higher-education,
Danish Regions: https://www.regioner.dk/regional-udvikling/uddannelse/videregaaende-uddannelser
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Simple Overview of Financial flows – Highly Specialized Care
•
•
•

The (University) hospital gets approval of their budget by the Region. This budget also
includes treatment of patients who receives treatment within head- and regional functions
and (for University Hospitals) highly specialized care.
Patients who are being treated within the field of highly specialized care can come from
allover Denmark. This means that there must be way of calculate the rate for the region of
place of residence of the patient to pay for the treatment.
To this DK has established a “Rate system”.

•
•

The rates of highly specialized care can be calculated in two ways:
1. Bed days (sometimes including a rate of the procedures done)
2. Course rate (a total calculation of the overall admission)
The calculations are the same no matter if the highly specialized care is done for a patient
who is admitted to the hospital or as an outpatient.

State
Blok grants, subsidiary financing and
municipal activity-based co-financing

Through the established
”Rate System” the regions
settle internally

The Region
Budget is approved by the Region

University
Hospital

Other Regions
in DK

Report to the region how many patients
from other regions who have been
treated
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Source: Sundhedsdatastyrelsen: file:///C:/Users/CeciliedeRenouard/Downloads/Takstvejledning%202021.pdf ,

Case Example
•Rigshospitalet

Rigshospitalet – Organization and Governance
• The hospital is responsible for conducting different types of treatment
for the health care sector of the Faroe Islands and Greenland

Organization

• The yearly budget is around 6 Mia. DKK (~807 Mio. €)
• The hospital is managed by a Director and three Deputy Directors. They
operate under the Executive Vice President (Koncerndirektør). To
support the management and hospital, Rigshospitalet also has 4
administrative departments (secretary and communication,
improvement, economy and planning and innovation). The hospital has
around 50 departments that is clustered into 7 centers: Center of
Cancer and Organ diseases, Heart Center, Center of Diagnostics,
HeadOrto Center, Center of Juliane Marie (children, women and
reproduction), Center of Neurology and Service Center.

Center of Cancer
and Organ
diseases

Source: rigshospitalet.dk

Heart Center

Regional Council
The organization of
Capital Region
Executive Vice
President

The organization of
Rigshospitalet

Management of
Rigshospitalet

Secretary and
Communications

Improvement

Economy and
Planning

Innovation

Center of
Diagnostics

HeadOrto Center

Center of Juliane
Marie

Center of
Neurology

Service Center
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Rigshospitalet – Research ( 1 of 2)
Research and education is a huge part of being a University Hospital.
Rigshospitalet cooperates with The Capital Region and The University of
Copenhagen about infrastructure and transverse research. Capital Region, Region
Zealand and University of Copenhagen as organized themselves in a organizational
framework that they call “Copenhagen University Hospital (KUH)”.
In 2021 Rigshospitalet were responsible for more than 50% of the research that
were undergoing in The Capital Region.

Research is initiated through the employee level and is not decided by the top
management. This is called “free research”. Rigshospitalet however needs to make sure
that the research matches the overall strategy decided by Capital Region.
Proffessorships at Rigshospitalet:
A professor at Rigshospitalet is working 50% of the working hours at Rigshospitalet, and
50% of the working hours at University of Copenhagen.

Research organization:

University of Copenhagen

Regional level: The research strategic advisory board (meets
every 2. month)
Hospital
level:hospitals
The research
advisory
board
In Denmark,
the university
does not
focus solidly
on(meets
specific 11
research
times/year)
topics but strives to conduct research within all the highly specialized treatments that
they offer (assigned the Specialty Plan).
Department level: Research committee (meets 11

If Rigshospitalet
discovers that some research areas gets more focus than other,
times/year)
they will focus on supporting the areas that needs to be promoted more.

The University of Copenhagen is a separate institution with its own management, budget
etc. The cooperation between the University and Righshospitalet is organized through a
cooperation agreement, that is being revised every 2. year. The two institutions meet every
months to talk about education, research, cooperation, initiation of new (research)projects.
The participants is a representee from the top management from Rigshospitalet (together
with relevant employees depending on topics) and the top management (“Dekan”) of the
University (together with relevant employees depening on the topics).
Coordinating professor:
Together with The University of Copenhagen a coordinating professor is appointed to 6 out
of 7 of the Centers . Together with the management of the Center the task for the
coordinating professor is to promote cooperation between the Center and the University
regarding research and education.
The coordinating professor is also responsible for establishing and prolonging
professorships, just as well as the professor will participate in 6 meetings/year together with
the management of the Center to elaborate on the cooperation between the University and
the Center.
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Source: Rigshospitalet.dk, interview with research coordinator of Rigshospitalet; https://sund.ku.dk/om-sund/organisation/hospitaler/universitetshospitalet/dokumenter/aftaler/KUH-vedtaegt-sept07.pdf

Rigshospitalet – Research (2 of 2)
Research together with private companies:
Cooperation and research together with private companies is a highly important part
og being on top of research and being a University Hospital.
Working with private companies (typically pharmaceutical companies) is always
organized around a contract (signed by both the company and Rigshospitalet). In
Denmark it is important to have this contract due to legal rules about working with
patients (private data, ethics etc.)
At Rigshopsitalet they have appointed one of the top managers of the hospital (the
one being a physician) to always be the one who signs the contracts for
Rigshospitalet. In that way Rigshospitalet makes sure that no project with a private
company is initiated without the top management knowing about it.

Rigshospitalets top 2 advices to Finland regarding structure of research at
University Hospitals:

1

Communication

Well structured communication pathways is essential to make sure that research gets the
most optimal conditions at Rigshospitalet. They recommend well defined roles and meeting
structures internally and externally in order to make sure that everyone know were to turn
to with questions and requests.

Funding:
Funding for research is primary done through external parties, typically the
pharmaceutical companies that is also asking for the research projects to be done.
In Denmark medical trials is allowed on all hospitals but it off course depending on
the access to the right patients.
Rigshospitalet also has its own research pool that is being distributed through an
application process.

2

Innovation

Innovation is a natural part of research, and so they recommend to make sure that they
hospitals has a innovation department, that works closely with the research department.

The researchers typically also seek for financial support through external
funding/fonds.
For funding of salary, the researchers sometimes gets support from the University,
but Ph.D. researchers typically must seek for external funding for their projects and
salary.
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Source:. Rigshospitalet.dk, interview with research coordinator of Rigshospitalet

Rigshospitalet – Education (1 of 2)
Education:
Rigshospitalet handles several types of education, primary offering a place for
the students to have internships during their education.
The categories are healthcare basic education (midwife, nurse, physician),
special and further education (for physicians and nurses), vocational training
(craftsman, office administration and assistant), clinical education (nutrition,
medical laboratory technologist and occupational therapist) and internships.

Organization within Rigshospitalet:
Rigshospitalet has established an Education Council with representatives from Top
management, management from each of the 7 centers and different professors. They
meet every 2. month to discuss education on a higher level on Rigshospitalet. They
typically discuss in which way Rigshospitalet as educational institution should go.
Education of physicians:

Overall regulation and cooperation with educational institutions:
The organization of education is to a large extend regulated by Danish law, and
so the educational institutions and Rigshospitalet needs to follow these
executive orders. However, regarding the day-to-day management of the
education Rigshospitalet has made cooperation agreements with each
educational institution to secure a uniform and structured management of the
cooperation. These agreements are being revised each year.
Rigshospitalet is also a part of the so called “Aftagerpaneler” (Buyer Panels).
Here the hospitals who gets the students can articulate their needs and
demands for competences of the students. These panels is created to make
sure that the educations is always offering the right education matching the
needs of the “real life”.

This is to a large part structured and managed in the 7 centers, where the different
professors cooperates with the University.
Education of nurses (and other of same level of education):
Is also structured and managed mostly outside the management of Rigshospitalet. This
is done on the individual departments where each department has a nurse who is
responsible for education and typically 1-2 nurses who is responsible for the students
when they have internships at the department (mentors). At Rigshospitalet they prefer
that these mentors as a minimum has a master degree.
Rigshospitalet has created a forum where a representitative from each of the 7 centers
and one of the top managers meets to coordinate the cooperation between all of the
students at these educational level.
Education of other students (vocational training):
Is managed by the Service Center
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Rigshospitalet – Education (2 of 2)
Funding:
In Denmark students receive SU when undergoing education. Only very few
educations offers internships with salary payments.
For further details se slide about overall financial flows

Rigshospitalets advice to Finland regarding education at University Hospitals:

1

Skill training

Within the last couple of years Rigshospitalet has focused on creating a skill training area
on the hospital were all students (no matter what they are studying) can come and practice
their skills.

Righospitalet has build a “fake” department with intelligent dolls to practice e.g. CPR and
basic hygiene as well as relocation of patients in bed.
They experience that this is what the students demands when undergoing education and
the educational institutions are excited about the focus on skill training on the hospital.
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Case Example
•Zealand University Hospital

Zealand University Hospital – Organization and Governance
• The hospital is managed by a Director and three Deputy
Directors. To support the management and hospital,
Zealand University Hospital has one Administration with
several service functions (Strategy, Analysis,
Development, Communication and Press, Quality
development and Patient Safety, Economy, Planning,
HRM and work environment and Patient administrative
tasks)

• Zealand University Hospital were established in 2016 and
is the newest of the 5 university hospitals in Denmark.
Currently the hospital in Køge is undergoing a huge
renovation and expansion.

Analysis

The organization of
Region Zealand

• Zealand University Hospital is expected to be the anchor
of specialization, education and quality in Region Zealand
and will work closely with the other hospitals of the
Region
• Zealand University Hospital is the only university hospital
in Denmark who has no university directly connected to
the hospital.

Executive Vice President

• The Administration is placed physically at the hospital of
Køge but travels to Roskilde when needed. The
Management strives to be 50% of their time at Roskilde
and 50% of the time in Køge.

Organization

Regional Council

• Zealand University Hospitals consists of two hospitals
placed around Region Zealand – in the city of Køge and
Roskilde).

Strategy

Development
The organization of Zealand
University Hospital

Communication and Press

Management of Zealand
University Hospital

Administration

Quality Development and
Patient Safety

Economy

Planning

HRM and Work
environment

Patient Administrative
Tasks
Source:regionsjaelland.dk, Interview with Chief of Staf from Zealand University Hospital
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Zealand University Hospital – Tasks and responsibilities
• As the other university hospitals of Denmark, Zealand University Hospital handles education of
physicians, nurses etc., as well as they are obligated to have research and professorships.
• They handle highly specialized treatments such as:
1. Short bowel syndrome requiring prolonged or permanent parenteral nutrition as well as difficult malabsorption conditions
2. Large hiatus hernias and paraoesophageal hernias
3. Construction and reconstruction of ileo-anal reservoir (J-pouch) (examination and control only)
4. Surgery for anal incontinence, including reconstructions/sphincteroplasty, artificial sphincter and sacral nerve stimulation
… And several other treatments

• To be a university hospital they need to cooperate with a university, and this is decided to be The
University of Copenhagen. They also have cooperation with University of Southern Denmark (SDU) and
Technical University of Denmark (DTU).
• Because Zealand University Hospital is smaller and not directly connected to a University, they work to
establish themselves as a university hospital where it is possible to do research within the field of the
broader diseases of the public (chronical diseases, different types of colon cancer and eye-diseases
etc.)

Source: https://www.regionsjaelland.dk/Sundhed/for-fagfolk/specialiserede%20funktioner/Sider/Sjaellands-universitetshospital-roskilde.aspx ; https://www.regionsjaelland.dk/Sundhed/forfagfolk/specialiserede%20funktioner/Sider/Sjaellands-universitetshospital-koege.aspx ; Interview with Cheif of Staff from Zealand University Hospital
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Zealand University Hospital – Research and education
Research:
Research together with University of Copenhagen is the main research done at
Zealand University Hospital. However, Zealand University hospital also focus on
developing and supporting research within the field of middle-length educations
(nurses etc.) and have a close cooperation with University College Absalon.

Zealand University Hospital is also present with two persons from the
management in the Regional Research Committee. The primary task for the
Committee is to promote research within Region Zealand and to support a
flexible and functional frame for research within the region.

Zealand University Hospital- top 2 advices to Finland regarding structure of
research at University Hospitals:

1

Offer research within the field of the more normal/broader diseases

Especially for a smaller University Hospital this is a way of positioning themselves in the
research field and become an attractive workplace for physicians, professors etc.

2

Become the one hospital who organize e.g., clinical immunology, pathology and
image diagnostics (x-ray, MR,CT)

Education:

At Zealand University Hospital they yearly have, 160 Medical Laboratory
Technicians, 1000 physicians, 60 radiographs, 40 physiotherapists and 530
nurses through internships

At Region Zealand they have decided to give Zealand University Hospital the overall
organizational responsibility for clinical immunology and pathology. This means that the
small departments within each hospital of Region Zealand all refers to the same
management who operates under Zealand University Hospital.
This gives the hospital a unique position within the region and gives the employees the
option both specialization and more general work.
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Recommendations from Denmark
•What works? What does not work?

What works?
Organization:
• Make sure that there is a close cooperation between the University Hospital and The University. Preferably organized around a wellestablished meeting structure and with a cooperation agreement that is being revised every 1-2 year.
Research:
• Highly beneficial for research that the hospitals compete about being the most attractive workplace – however it must be controlled in
some ways (in DK the Regions sets the framework)
• It is recommended to have shared research protocols in order to align research
• Well structured communication pathways is essential to make sure that research gets the most optimal conditions at Rigshospitalet.
They recommend well defined roles and meeting structures internally and externally in order to make sure that everyone know were to
turn to with questions and requests.

• Innovation is a natural part of research, and so they recommend to make sure that they hospitals has an innovation department, that
works closely with the research department
• For smaller University Hospitals (or perhaps University Hospitals in Finland placed in the outer parts of Finland), Zealand University
Hospital recommends to focus on research within the broader diseases of the public, in order to attract more professors.
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What works?
Education:
• When the physicians is undergoing education, it is highly recommended to force them to move around between the different hospitals in
the country, in order to avoid a clumping of physicians at the bigger hospitals in the bigger cities
• Within the last couple of years Rigshospitalet has focused on creating a skill training area on the hospital were all students (no matter
what they are studying) can come and practice their skills. Copenhagen Academy for Medical Education and Simulation (CAMES)
https://www.regionh.dk/CAMES-english/Pages/default.aspx
• Righospitalet has build a “fake” department with intelligent dolls to practice e.g., CPR and basic hygiene as well as relocation of patients
in bed. They experience that this is what the students demands when undergoing education and the educational institutions are excited
about the focus on skill training on the hospital.
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What does not work?
Organization:
• From a political perspective there are some who questions if having 5 University Hospitals in Denmark is to much. They argue that
Denmark is too small to have that many, and thay you should focus the highly specialized care in 1-2 hospitals and then have the best
competences available here.

Research:
• It is highly important that enough financials follow the research, for the hospitals to give the best possible options for research and
because the quality of the treatment of the patients increases with the research done.
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Sweden – University Hospitals
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Overview of the Swedish health care system
The State (“Riksdagen”)
The Government

The Ministries
Ministry of Health and Social Affairs
National Board of Health and Welfare (“Socialstyrelsen”)

Municipalities
(290 Municipalities)

Nursing
homes

Home/social
care

Regions (“Län”)
(21 Regions)

School health
care

Primary care
(GP, clinics etc)
University
Hospitals

Norrlands

Akademiska

Universitets
sjukhuset
(sydöstra)

Sahlgrenska

IVO (Inspektionen för
vård och omsorg)

Universitetssjuk
huset
(Mellemsverige)

Hospitals

Emergency
Hospitals

6 Health Regions
(“Sjukvärdregionen”)

Psychiatry
Local
hospitals

Karolinska

Skåne
Source: skr.se, regeringen.se, interview with Swedish knowledge person
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Overview of the Swedish health care system - comments
• Within the Government lies several ministries, including ”The Ministry of Health and Social Affairs ”
(Socialstyrelsen).
• To support The Ministry of Health and Social Affairs is IVO (se next slide).
• Under the Government operates the municipalities and Regions (län). For several years it as been a
political discussion whether the 21 regions should be reduced further. As a part of these discussions the
Health Regions (sjükvårdsregionen) has been created (see next slides) and functions as a forced
cooperation between the regions regarding highly specialized social and healthcare.
• In Sweden it is the separate Regions who steers/governs the University Hospitals.

• Within the University Hospitals as organization there can also be emergency and local hospitals
(sjukhus/lasarett) – se slides about Skånes University Hospital as example
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Overview of the Swedish health care system - IVO

IVO – Inspektionen för vård och omsorh

• IVO is a government agency that operates under the Ministry of Health and Social Affairs (Socialstyrelsen)
• IVO is responsible for supervising healthcare, social services and activities under the Act concerning Support and Service for Persons
with Certain Functional Imparirments (LSS).
• IVO is also responsible for issuing certain permits in these areas. Its supervision remit covers the processing of complaints concerning:
- the reporting of irregularities in health care and social care (Called Lex Sarah and Lex Maria reports)
- The municipal obligation to report non-enforced decisions

• IVO is a director-general-led agency. Operations are carried out at two agency-wide divisions and six regional offices around the country.
All regional divisions are responsible for:
- Supervision of services in health care and in social services
- Supervision of licensed professionals, including reports to the Medical Responsibility Board (HSAN) regarding the withdrawal of licenses and other
authorizations.
- Complaints by individuals about health care and social services

Source: Interview with Swedish knowlede person, IVO: www.ivo.se
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Overview of the Swedish health care system – Health Regions

The 6 Health Regions (Sjukvårdsregionen)
• The Health Regions is a law enforced cooperation between the 21 Regions in Sweden,
established with the purpose of cooperation about highly specialized care and healthcare.
• The regions that are represented in each health region have the possibility to decide how they
want to organize their health region, including what tasks and questions they think the health
region should handle
• In each health region there is a university hospital (in health region Uppsala/Örebroregionen
there is two)
• Each Region still has its own power and responsibility of the healthcare in each region.
• The six health regions is organized in three different ways: Some have organized themselves in
“kommunalförbund” (association), some in “avtalssamverkan” (contractual cooperation)
The contractual cooperation is a bit more lose in their organization and the
decisions made in the health regions with this organization form is in the form of
recommendations. The regions can relatively easy raise new issues in the
cooperation
The association has decided about a clearer decision-making mandate, but the
negative effects of this is a longer way for the regions to raise new issues.

The six health regions is a good association for issues where each region alone would be too
small to handle them alone. However, there is a complexity in the fact that there is no decisionmaking mandate in the six health regions.” – Administrative Chief of Sjukvårdsregion

Source: https://www.regeringen.se/4a47a9/contentassets/1228dce1e5674e3b9308151cc56bb200/riksintressen-i-halso--och-sjukvarden-sou-2021_71.pdf; Interview with Administrative Chief of Sjukvårdsregion.
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Overview of Financial flow in the Swedish Healthcare
How the healthcare is financed in Sweden is highly complex – this is a short and simplified overview:
• The Swedish health and social care is mostly financed through local taxes
(regions own tax base, along with contributions from the national government
(general grants, subsidies to the regions for outpatient medicines and specific
national programs).
• Costs for healthcare in Sweden is usually around 11% of the GDP (the third
highest share among EU countries). Public expenditure accounts for 84%,
15% is paid directly out of pocket by households*while voluntary health
insurance only accounts for around 1% of health spending.

• For University Hospitals some of the funding also comes from other Regions.
This is when the region has citizens who is being offered highly specialized
care within the University Hospital of another region ,then they must pay for
this treatment.

* Out-of-pocket spending is mainly pharmaceuticals (4,6%), outpatient medical
care (3.4%), dental care (3.3 %), long-term care (1.8), other care (1,7%) and
inpatient care (0.3%)

Some citizens (very few) pay to
health insurances

Citizens

Health
insurance

Region

1% of the costs
for healthcare
comes from
health insurances

Municipalities
The State
Hospitals

Tax from the citizens is charged
by the State, the Regions and
the municipalities

~4 % of the costs for
healthcare* is paid
directly out of pocket
by households

Other Regions

The State
The State contributes
with general grants,
subsidiaries to the
regions and national
programs

Source: https://sweden.se/life-in-sweden/society/healthcare-in-sweden, OECD report: State of Health in EU .- Sweden, Interview with SKR (Sveriges Kommuner och Regioner), Interview with Förvaltningschef of
Skånes University Hospital

Overview of University Hospitals in
Sweden

Overview of University Hospitals in Sweden
University Hospital
Emergency Hospitals
Local hospitals

Norrlands Universitetssjukhus

Akademiska Universitetssjukhus

Universitetssjukhuset
Örebro
Universitetssjukhuset
Linköping
Sahlgrenska Universitetssjukhus

Skånes Universitetssjukhus
Source: Google Maps, Dagens Medicin Sweden

Karolinska Universitetssjukhus

Definition of University Hospital
University Hospital:
• A University hospital in Sweden is a hospital that, in addition to healthcare, also conducts national highly specialized care (see the following slides), medical
research and education of various professional groups in healthcare, as doctors. By national highly specialized care is meant publicly funded care were only a
few care providers in the country can meet the requirements for competence, availability and work in multidisciplinary teams.
• The status as University Hospital is decided by the Government
In Sweden they have also defined the expectations for the care that is provided at the University hospitals:

• University healthcare should
1.
2.
3.
4.

5.
6.

Continuously conduct research of high national and international quality
Conduct high quality education
Follow international developments in medical research, education and healthcare
Contribute to evidence-based health care by transferring one's own and others’ research results for practical care and continuously evaluate established and new
methods
Communicate the results of their activities to other parts of the health care system
Collaborate with the business community and patient organizations

•

At the moment the university hospitals and universities cooperate, and in addition to that the medical education is at the moment being partially redesigned
to better adapt to the healthcare needs in Sweden.

•

There is a cooperation between the university hospitals in Sweden, however regarding research there is more competition. The National Board of Health
and Welfare however decides upon the placement of highly specialized care.
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Source: Socialstyrelsen: https://www.socialstyrelsen.se/globalassets/sharepoint-dokument/artikelkatalog/ovrigt/2018-3-23-definition-av-universitetssjukvard.pdf, Interview with SKR (Sveriges Kommuner och Regioner)

National highly specialized care
National highly specialized care
National highly specialized care is publicly funded and is conducted in a maximum
of five places in the country. The goal of the highly specialized care is that the
health care's knowledge, quality and patient safety are to be developed and
improved while the resources are used in an efficient manner.
The purpose of concentrating the rarest or most advanced care is to ensure the
best possible care for the patient, regardless of where in Sweden you live.

Based on the proposals produced by the NPO, expert groups are started whose task is
to shed light on the area and produce a basis with proposals for national highly
specialized care and how many units should be doing this care. In its investigation, the
expert group also proposes the special conditions that should apply to the current
permit.

The development of the national highly specialized care is still being developed
through the process undergoing at National Programs (NPO) (See the following
slide). The NPO proposes care areas that could be made national and specialized;
however, it is the National Board of Health and Welfare that, together with the
expert groups, decides what is to be defined as national highly specialized care.

The expert groups' proposals are based on a broad consultation. The referral aims to
supplement the impact assessment of concentrating certain care. After the
consultation period, experts have the opportunity to respond to the consultation
comments. They can adjust, revise and withdraw their proposal. The documentation
then goes on to several evaluation groups.

The expert groups:
• The expert group consist of 7-9 people from all over the country (all
collaboration regions). The experts represent their respective collaboration
region (not hospital, or individual clinic).

The last step in the definition process is for the National Board of Health and Welfare's
Director General to decide on what should be national highly specialized care

• Experts must have relevant knowledge and legitimacy in the field (clinical and /
or scientific) with representation from relevant national care programs,
guidelines and quality registers.
• There must also be representatives for patients / relatives.
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National Program Areas (NPO): The regions' knowledge management system
In 2018, the regions, with the support of SKR (“Sveriges Kommuner och
Regioner”), established a common system for knowledge management.
The knowledge management system is about developing, disseminating
and using the best possible knowledge in health care. The goal is for the
best knowledge to be available and used in every patient meeting. Within
the system, national program areas (NPOs) have been formed.
Currently 26 NPO’s is established. Each NPO leads knowledge
management in its field and consists of experts with broad expertise in the
field and representation from all the country's healthcare regions.
NPO work:

National Working Groups (NAG)
The national program areas create national working groups (NAGs) within
different diagnostic areas and for specific issues.
Regional program areas (RPO)
The regional program areas must initiate issues for the national collaboration and
adapt and implement the knowledge that is produced nationally and ensure that it
reaches all the way to the patient meeting.

The NPO serves as a way of securing high quality and competence development

National Program Areas (NPOs)
- lead and coordinate knowledge management in the area
- follow up and analyze their area, make needs analyzes and GAP
analyzes (for example, identify when there is a lack of knowledge
support)
- contribute to the work on how relevant national quality registers are
developed and used
- monitor the outside world
- orderly introduction / orderly phasing out of medicines / treatments
- level structuring
- contribute to work with any government initiatives

Source: https://www.socialstyrelsen.se/globalassets/sharepoint-dokument/dokument-webb/ovrigt/kompetenscentrum-inom-ramen-for-nhv.pdf
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Case Example
•Skånes University Hospital

Skåne University Hospital – organization and governance
Skånes University Hospital (SUS) is Sweden's third largest hospital (12,000
employees with over 100 different professions) and provide highly specialized care
within national health care. Locations is placed in Lund and Malmø. SUS also
includes the smaller hospitals of Trelleborg, Ystad and Landskrona.
The organization and governance of Skånes University Hospital is highly complex,
and the way of doing it in Skåne is not the same in the other university hospitals.
Following description are based upon a short interview:

• For “Skånes Universitetssjukvård” they have a Head of Administration
(Förvaltningschef). This person manages the whole “sjukvård” and has a
separate management level under him to serve the whole “sjukvård”
• In Region Skåne, the Head of Administration also functions as CEO for Skånes
University Hospital.
• At Trelleborg, Ystad and Lanskrona they have smaller management levels to
handle day-to-day administration. The bigger management from Skånes
University Hospital also helps with e.g., economy at these smaller locations.
• The Dekan from Lund University is a part of “Skånes Universitetssjukvård”. This
is a historical decision, based upon a close cooperation and that they see the
Dekan as a central person for the hospitals.

Source: www.vard.skane.se/skanes-universitetssjukhus-sus; Interview with Förvaltningschef of Skånes University Hospial

Regional Director

Group Executive
Officer

Skånes
universitetssjukvård

Skånes Sjukhus
Nordväst

Skånes Sjukhus
Nordost

Primär vården
(Primary care)

Psychiatry, rehab and
Aid

Förvaltningschef

Location Lund

Skånes
Universitetssjukhus

Management
Location Malmö

Laseret i Trelleborg

Management

Laseret i Ystad

Management

Laseret i Landskrona

Management

Top management
from Lund University
(”Dekan”)
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Skånes University Hospital – tasks and responsibilities
Every university hospital has specific profile areas that means, that the specialized care in these areas is
nationally, and internationally prominent in care and research, and that the hospital collaborate between
different specialties. A university hospital will have responsibility in both care, teaching and research for the
profile areas. Skåne University hospital manages the following highly specialized care:
1. Heart surgery on children and young adults, and on grown ups with a congenital malformation
2. Heart and lung transplantations
3. Surgery on children and young adults: diaphragm hernia, malformations of esophagus well as anorectal
and urogenital malformations

Besides the highly specialized care Skåne also offers the more common healthcare, such as emergency
care, daily operations etc.
As a University Hospital Skånes is also obligated to do research and education of all types of healthcare
professionals (physicians, nurses, physiotherapists etc.)

Source: www.vard.skane.se/skanes-universitetssjukhus-sus; Interview with Förvaltningschef of Skånes University Hospital
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Skånes University Hospital – Research
Research
In addition to care, SUS also is responsible for and conduct education and research
– both nationally and internationally.
In 2009, the government decided on an investment in seven strategic research
areas. The decision was part of creating world-leading research and came on the
recommendation of the Swedish Research Council, Fas, Formas, Vinnova and the
Swedish Energy Agency. Five of these areas are coordinated by researchers at the
Faculty of Medicine in Lund:
- Epidemiology (EpiHealths)
- Neuroscience (Multipark)
- Cancer (BioCARE)
- Diabetes (Exodiabs)
- Stem Cells (Stem Therapy)

The research environment is a mix of Lund and Malmö University and Skåne
University Hospital and have following areas:
- Clinical Research Center (CRC) (Malmö)
- Biomedical Center (BMC) (Lund)
- Health science center (Lund)
- Medicon Village (Lund)
At Skånes University Hospital they also cooperate with Cambridge Hospital in
England.

Source: www.vard.skane.se/skanes-universitetssjukhus-sus; Interview with Research Manager of Skånes University Hospital

Organization:
The organization of research is placed at the level of the “Forvaltningschef” with a
separate administration. The research field is operated by a research manager.
Skåne University Hospital is represented in the national clinical forum for research.
As mentioned, the Dekan of Lund University is a part of Skånes University Hospital .
The Dekan participates in meetings within the hospital about research, as well as the
research manager also participates in meetings within the university about research.
This gives the opportunity to establish a good relationship between the two
organization, as well as it increases the level of information.
Financing:
Most of the research is financed through donations from private persons, former
employees, patients etc.
However, financing is also coming from several national fonds and donations,
typically addressed to specific topics or bets deiced by the political environment or
focus.
The University pays for the professors working within the hospital.
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Recommendations from Sweden
•What works? What does not work?

What works?
Organization:
• The specialization of the University Hospitals seems like a good idea and gives good recruitment options
and is a way of positioning themselves. However, it requires a sharp balance since too much
specialization risk dividing the healthcare even more.

Research:
• Skånes University Hospital is quite happy about the fact that they have the Dekan from Lund University
as a part of their management level (without any decision power). Both the CEO and the Research
manager highlights the personal relationship and the open communication as benefits from this
constellation.
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What does not work?
Organization:
• In general the Swedish Healthcare System is highly complex and hard to navigate, meaning that
descisionmaking and share of resposibility is missing and stands unclear for many of the organizations
that operates within the system

• The healthcare system is a top heavy organization, and lacks clear communication pathways
• The impression is that the regional steering of the University Hospitals does not work and should perhaps
be steered under the State since they are solving highly specialized healthcare which could be argued is
a task for the state to handle
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Appendix

New law proposal in Sweden (september 2021)
A new law is proposed on national interests in the health and medical care area.
In order to further strengthen the national perspective, it is proposed that the state through a state real estate company
should take over the ownership of hospitals and other care facilities.
Sweden's Municipalities and Regions (SKR) is not satisfied with the proposals in the inquiry into future hospital
investments. According to SKR, healthcare risks being negatively affected if responsibility for care buildings and other
infrastructure is transferred from regions to the state.
Sweden's Municipalities and Regions (SKR) is critical and believes that the proposals would move decisions from the
regions to state authorities without positive effects.

SKR's chief economist Annika Wallenskog, in a press release.
https://skr.se/skr/tjanster/press/nyheter/nyhetsarkiv/oonskadeeffekteravforslagomsjukhusinvesteringar.56728.html
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Organizations with task to spread competence to health care nationally in
Sweden (1 of 4)
Center for Person-Centered Care - GPCC
The Center for Person-Centered Care is a research institute at Gothenburg university. In addition to research, the center holds courses in person-centered care for health and
medical staff throughout Sweden.
Center for Rare Diagnoses
Centers for rare diagnoses are located at all university hospitals in Sweden where caregivers, patients, relatives and other actors connected to one rare diagnosis can reverse.
The centers are run by respectively healthcare region and will work to ensure that patients with rare diagnoses receive the same diagnosis, treatment and service as everyone
else. They support health and healthcare, among other things, by collaborating with and informing about them expert teams available for various rare diagnoses.
CF Centra
The care of patients with the rare diagnosis of cystic fibrosis (CF) is centralized in Sweden. CF Centra is located in Gothenburg, Stockholm, Lund and Uppsala, and is run by the
respective healthcare region.
Eccentric
EX-Center is aimed at people with the rare congenital injury dysmeli, people with neurosis and people who have had a body part amputated. The center receives people from
both Sweden and other countries. It is run by Bräcke diakoni, who are medically responsible on behalf of Stockholm Region, and by the Association for the Neurodeynthetic.
Poison Information Center
The Poison Information Center is a government adviser who answers questions about poisonings from both health care and the general public. The Poison Information Center,
on the other hand, does not care for patients and does not poison analyzes. The center is a unit at the Medical Products Agency.

Source:
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Organizations with task to spread competence to health care nationally in
Sweden (2 of 4)
Gillberg Center
At Gillbergcentrum, research is mainly conducted on research, investigative and treatment methods in neuropsychiatry and developmental neurological disorders.
Gillbergcentrum is run as a foundation with the support of the Sahlgrenska Academy at the University of Gothenburg.
Information center for unusual diagnoses
The Information Center for Uncommon Diagnoses (IOD) is a national resource that run by the Sahlgrenska Academy at the University of Gothenburg on behalf of The National
Board of Health and Welfare, for anyone seeking information about unusual diseases. IOD produces and updates the National Board of Health and Welfare's knowledge
database on unusual diagnoses. The database has detailed quality-assured information on more than 325 diseases. It is aimed at people with a rare diagnosis, at theirs related
parties and to staff in health care, social services, school and authorities.
National Center for Rett Syndrome and Nearby diagnoses
National Center for Rett Syndrome and nearby diagnoses on Frösön can partly be a consultant for the other health care, partly take over completely the investigation of
individual patients. The center's staff can provide on - site advice or visit the patient's home. Furthermore, the center prepares treatment recommendations and educate patients
and relatives. It is operated of Region Jämtland-Härjedalen with the support of state subsidies.
National competence center relatives
National competence center for relatives gathers knowledge about relatives' issues and develops family support. The center is run by the Regional Association in Kalmar
County, including government grants from the National Board of Health and Welfare.
National competence center for meals in care, school and care
National competence center for meals in care, school and care works for all diners in these public activities to feel the joy of food and feel good about the food. The center is run
by the National Food Administration.

Source:
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Organizations with task to spread competence to health care nationally in
Sweden (3 of 4)
National Competence Center for Lifelong Learning - Encell
The National Competence Center for Lifelong Learning (Encell) brings together and disseminates knowledge about lifelong learning, with a special focus on adult learning.
Encell is run by the Jönköping University Foundation on behalf of the government.
National Knowledge Center for Deafblind Issues
The National Knowledge Center for the Deafblind issues assists authorities and various activities in society with knowledge of investigation, diagnosis, habilitation and
rehabilitation in people with deafblindness and their related parties. The center is run as a foundation with government grants from The National Board of Health and Welfare.

Dental knowledge center
In Sweden, there are national dental knowledge centers for the rare diagnoses in Umeå, Jönköping and Gothenburg, with the aim of increasing and spreading knowledge of
dental problems associated with unusual diseases. Healthcare providers, patients and relatives from all over the country can get information, advice and support. The centers
are run by each region with government grants from the National Board of Health and Welfare.
Regional cancer centers in collaboration - RCC
Through regional and national collaboration, regional cancer centers will contribute to a more patient-focused, equal, safe and effective cancer care. The centers are located in
each healthcare region and are run by the regions. The structure involves a certain national level structuring. The centers are financed among other government grants from the
National Board of Health and Welfare.
Swedish dementia center
The Swedish Dementia Center is a competence center for support for health and healthcare, decision-makers and relatives when it comes to caring for people with dementia.
However, the center does not treat patients. It is run by Stockholm County senior center and the Silviahemmet Foundation in the form of a foundation, on assignment by the
government and the National Board of Health and Welfare.

Source:
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Organizations with task to spread competence to health care nationally in
Sweden (4 of 4)
Pain center
Each healthcare region has at least one pain center. The centers receive and treats patients with chronic pain, and provides support and advice on treatment to the other health
care.
Sweden's 3R center
Sweden's 3R center is a competence center for coordinating and promoting the application of alternative methods to animal testing. The center is run by The Swedish Board of
Agriculture.

Ågrenska
Ågrenska in Gothenburg is a national competence center for the rare diagnoses, and a meeting place for people with disabilities, for their relatives and for health care
professionals. Ågrenska is run in limited company form and includes personal assistance activities.

Source:
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Overview of Swedish healthcare councils and committees (1 of 3)
National Council for Specialist Service (ST Council)
The National Council for Specialization Services, the ST Council, advises the National Board of Health and Welfare on the task of supporting the principals to achieve high
quality of doctors' specialization services.
National Healthcare Competence Council
The National Healthcare Competence Council is an advisory collaboration forum that will coordinate, map and work in the long term to streamline the supply of skills to staff in
health care. The council includes representatives of regions, municipalities, higher education institutions, the National Board of Health and Welfare and the University
Chancellor's Office.
National Donation Center, NDC
The National Donation Center, NDC, is responsible for national coordination and knowledge-supporting initiatives in the area of donation and transplantation to health care.
The Board for National Highly Specialized Care
The Board for National Highly Specialized Care decides where various forms of highly specialized care are best conducted based on specific skills and resources.
Council for governance with knowledge
The Council for Governance with Knowledge works with strategic issues to develop health care and social services. The council includes nine authorities. The Director General
of the National Board of Health and Welfare is the chairman.
Legal Council
The Legal Council is the National Board of Health and Welfare's council for certain legal, social and medical issues. The Council decides on certain specific matters.

Souce:
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Overview of Swedish healthcare councils and committees (2 of 3)
The Board for Disability Issues
The Board for Disability Issues deals with comprehensive and principled issues of importance to people with disabilities and their relatives.
The Council on Addiction and Addiction
The Council for Addiction and Addiction Issues is a forum for discussion and guidance before the authority's overall decision on addiction and dependency issues.
Scientific advice
Scientific advice is appointed by the Director General and has the task of providing advice on matters and matters in the subjects where the National Board of Health and
Welfare's own knowledge is limited.
The Council of the Elderly
The Senior Citizens 'Council is the National Board of Health and Welfare's forum for contact and collaboration with pensioners' organizations.
Health and Medical Care Responsibility Committee (HSAN)
The Health Care Liability Committee, HSAN, is a state court-like authority that examines eligibility issues for licensed health care personnel
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Overview of Swedish healthcare councils and committees (3 of 3)
Other
Swedish Medicines Agency
The mission of the Swedish Medicines Agency is limited to such drugs that can be used in the care of patients who have contracted covid-19.
Annual report
The National Board of Health and Welfare's councils and committees produce their own activity reports for the National Board of Health and Welfare, which describe the
activities during the previous calendar year.

The Board for Disability Issues
The Board for Disability Issues deals with comprehensive and principled issues of importance to people with disabilities and their relatives.
The Council on Addiction and Addiction
The Council for Addiction and Addiction Issues is a forum for discussion and guidance before the authority's overall decision on addiction and dependency issues.
Scientific advice

Scientific advice is appointed by the Director General and has the task of providing advice on matters and matters in the subjects where the National Board of Health and
Welfare's own knowledge is limited.
The Council of the Elderly
The Senior Citizens 'Council is the National Board of Health and Welfare's forum for contact and collaboration with pensioners' organizations.
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Norway – University Hospitals
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Overall information about the Norweigan Healthcare System
• Norway has universal health coverage, Folketrygd, which is funded primarily by general taxes and by payroll
contributions shared by employers and employees.
• Norway has 64 public hospitals and 11 private hospitals. The Ministry of Health and Care Services has supervisory
responsibility for all hospitals in Norway, and the state owns the public hospitals including the 6 University Hospitals.
• The Ministry of Health and Care Services consists of seven departments; the department of Specialist Health Services
and the department of Hospital ownership are responsible for specialized health care.
• In 2013, the Ministry of Health and Care Services initiated the development of the Health&Care21 Strategy. The
strategy was developed by universities, hospitals, municipalities, private sector, government agencies and users
focusing on how research and innovation should contribute towards meeting challenges in theses services and
promote industrial development.
- The government has increased funding of basic research and industry-oriented instruments for research and
innovation.
- Four large scale health research programmes have been established at the Research Council of Norway
• There is no regional political responsiblity in Norway and no boarders coterminous with other regional
political/administrative units.
• In 2020, 19 counties were merged into 11, and the number of municipalities was reduced from 429 to 356.
• In 2019, 19 Healthcare Communities (helsefellesskap) were established to improve coordination between primary and
specialized care.
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Overall organisation of the Norwegian Healthcare System
Structure of sectors, administration and institutions in the Norwegian Healthcare System
Parliament
Government
Ministry of Health and Care Services
Department of Hospital ownership

The Directorate of Health
Responsible to develop, disseminate and
maintain national clinical guidelines

Municipalities

4 Regional Health Authorities (Regionale helseforetak)

Counties (fylker)

Responsible for 36 Health Trusts (helseforetak)

11 administrative regions

356 local units

GPs

Nursing

University
Hospitals

Public
Health

Haukeland

Stavanger

St. Olavs

Hospitals
NorthNorway

Pharmacies

Dental care

Oslo
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Norwegian steering model of the healthcare sector
The top-level management of the Norwegian steering model consists of the State, Regional Health
Authorities and the Health Trust
• The state, through the Ministry of Health and Care Services
(Helse- og omsorgsdepartementet) is the owner of the regional
health authorities, regionale helseforetak
• They follow the regulations described in the helseforetaksloven
Steering
• The four regional health authorities are in charge of the hospital
between State
operations
and Regional • The regional health authorities have an overall responsibility for
Health
implementing the national health policy in their own health region
Authorities
• Each regional health authority have their own professional board
appointed by the Ministry of Health and Care Services.

• Under each regional health authority are a number of health
Trust, helseforetak, which are responsible for hospital
operations.
Steering
• The health Trusts are run as publicly owned cooperations and
between the
organized with three government bodies; the company meeting
Regional Health
(Foretaksmødet), the board (Styret) and the general manager.
Authorities and • The company meeting is the highest authority in the health
Health Trust
trust. In the company meeting, the regional health authority
/hospitals
exercises its corporate governance of the Health Trusts.
• Every year the Ministry of Health and Care Services sends out
assignment documents (opdragsdokumenter), to the health
Trusts.
• The assignment documents describe the management
requirements and budget that the health Trusts must live up to
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2001-06-15-93
https://www.regjeringen.no/no/tema/helse-og-omsorg/sykehus/styringsdokumenter1/id2001230/
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Different types of hospitals – definitions, tasks and differences
With the Helseforetakreformen of 2002, the responsibility for hospitals, psychiatry and rehabilitation and emergency care was transferred
from the Norwegian fylkesting (regions) to the state’s Regional Health Authorities.
National services
are defined in the law (Regulation for approval of hospitals, use of the term university hospital, and national services within the specialist
health service) and it is a common term for national treatment services, multi-regional treatment services and national competence
services in the specialist health service.
Specialist care is delivered through the four Regional Health Authorities, which own the 20 hospital Trusts; and municipalities are
responsible for primary care and, increasingly, for other types of care. Inpatient specialized care is mainly provided by the hospital Trusts
but also in some cases provided by privately owned for-profit and not-for-profit hospitals under contracts with the Regional Health
Authorities.
Specialist care is concentrated in urban areas, and people living in rural areas have to travel longer distances to access specialist
services.
Acute care: Care for acutely ill or traumatized patients is based on a two-tiered system where the municipalities are responsible for the
first part and the hospital trusts responsible for the more specialized part of the system.

Psychiatry: More advanced specialized services are provided in the inpatient psychiatric wards of general hospitals or in mental health
hospitals. Psychiatric services in hospitals and community mental health centers are funded in full by block grants through the Regional
Health Authorities.
In 2018, the government also introduced activity-based funding for specialized mental health services in combination with block grant
financing.
https://www.regjeringen.no/no/tema/helse-og-omsorg/sykehus/nasjonale-tjenester/id614574/
https://www.regjeringen.no/en/topics/health-and-care/hospitals/national-services-in-the-specialist-heal/id614574/
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4 regional health authorities and 36 health trusts in Norway
• The four regional health authorities are each responsible for a geographic
area defined by the government: Helse Nord, Helse Midt-Norge, Helse
Vest and Helse Sør-Øst
• Each regional health authority have ownership responsibility of the health
trusts (helseforetak, HF) which are geographically spread across the
respective region.

• In total there are 36 health trusts (helseforetak):
- 20 health trusts that provide healthcare services
- 10 health trusts provide support services
- 6 health trusts that provide joint services on a national basis

• Each region include at least one university hospital to take care of patients
with needs above what the smaller hospitals in the region can deliver.
• The health trusts which are jointly owned provide i.a.: joint purchasing
service, air ambulance service, patient travel, emergency service and ICT,
as well as hospital construction.

https://www.regjeringen.no/no/tema/helse-og-omsorg/sykehus/innsikt/oversikt-over-landets-helseforetak/id485362/
https://sml.snl.no/helseforetak
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Overview of Financial flows in the Norwegian Health Care system
The healthcare system is primarily financed via taxes
•
•

•

Organized into the four regional health authorities, the hospitals operate with a combined
budget of over NOK 75 billion.
The healthcare system is primarily financed via taxation (approx. 85 pct.) and secondly out
of pocket and copayments (approx. 15 pct.) Norwegian residents pay for healthcare
services at the point of service. However fees are subsidized and there is an annual limit on
how much any individual has to pay for healthcare.
The distribution of the national budget between the four health regions is based on several
criteria for example demography and number of citizens.

•

•

At a regional level there is an internal allocation of the budget via the income distribution
model, Inntektsfordelingsmodellen, which is quite similar to the way funds are distributed
on a national level
The Regional Health Authorities are free to decide how hospitals are paid, and all four have
chosen a diagnosis-related group (DRG) funding. Most services, including hospital
administration, are included in DRG payments. One exception is somatic services, which
are financed in part (50%) by block grants. Financing of hospital-initiated pharmaceutical
care is the responsibility of the RHAs.

Citizens
Municipality tax
55%

Tax / Insured / employers (NIS)
Patients (OOP payments)

Block grants 45%

Municipalities

State/Government

Block grants & activity-based
payments (DRGs). ~85%

Out of pocket
payment (15%)

Regional Health
Authorities
Income distribution
model

GPs

Nursing

Public health

https://www.commonwealthfund.org/international-health-policy-center/countries/norway

Health Trusts
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Overview of University Hospitals in
Norway

Overview of of University Hospitals in Norway
The aim is to keep the number of university hospitals to a minimum.

There are 6 university hospitals in Norway:
University Hospital of
Northern Norway

• Helse Vest
- Stavanger University Hospital located in Stavanger
- Haukeland University Hospital located in Bergen

• Helse Midt
- St. Olavs University hospital located in Trondheim

• Helse Nord
- University Hospital of Northern Norway in Tromsø

• South-East
- Akershus University Hospital
- Oslo University Hospital located in Oslo
In the western part of Norway, there are 2 University Hospitals.
Stavanger University Hospital is the newest and upcoming
university hospital. There are some professional challenges
between Haukeland and Stavanger, especially regarding the
distribution of patients.

St. Olavs University hospital

Haukeland University Hospital
/ Health Bergen
Akershus University Hospital
Oslo University Hospital
Stavanger Universitetssykehus

https://www.regjeringen.no/no/tema/helse-og-omsorg/sykehus/innsikt/oversikt-over-landets-helseforetak/id485362/

Definition: Using the term ”University Hospitals”
• Since 2009 the university hospitals in Norway have been regulated by law (Regulation for approval of hospitals, use of
the term university hospital, and national services within the specialist health service), and so in order to use the term
of university hospital, “The health trust and / or the hospital must cooperate with one or more universities that graduate
medics and other health personnel by:
1.
2.
3.
4.

contributing significantly to research-based education in medicine and other health education
the candidates have their essential practical and theoretical teaching at the hospital
contributing significantly to doctoral education in most clinical disciplines in medicine and other health disciplines
documenting that basic biomedical and health-related research, translation research and clinical research are carried out in most
clinical disciplines and
5. research activity of high international quality and breadth can be documented.” *

• Lately it has been more important that these criteria are being discussed with the medical faculties.
• There is an overlap between hospitals and universities, but they are governed by two separate ministries Ministry of
Health and Care Services and Ministry of Education and Research

* https://www.regjeringen.no/en/topics/health-and-care/hospitals/national-services-in-the-specialist-heal/id614574/
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Earmarked grants for research
• Regional research funds: Since 2004, the Ministry of Health
and Care Services has awarded an earmarked grant for
research to all the Regional Health Authorities
• The earmarked grant for research amounts to a total of NOK
584.4 million in 2019. The profit-based part of the grant amounts
to NOK 409.1 million (70 %). The results-based part is
distributed according to a moving average of research activity
over the past three years. A share of the subsidy (30 %) is
distributed evenly between the Regional Health Authorities
regardless of research activity.
• The regional co-operation body (Samarbeidsorganet) annually
calls for proposals for regional research funds for health-related
research projects
• The co-operation body advises decision-makers at the
University and the Regional Health Authority RHF in matters of
common interest concerning research, innovation and
education.
• University hospitals are also being compensated via the regional
model for dividing basic funding from the state,
inntektsfordelingsmodellen. In the model there is a cost
component (”Kostnadsulempe»), because it is expected to be
more costly run a university hospital
• Various other research grants are also sources of income (The
research counsil of Norway, international programmes, EUHorizon, etc.)

https://www.uio.no/om/samarbeid/samfunn-og-naringsliv/shhu/forskningsmidler/index.html
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/nou-2019-24/id2682523/?ch=11
https://www.uio.no/om/samarbeid/samfunn-og-naringsliv/shhu/mandat/index.html

Sources of funding for research in 2017, by type of health trust and source of funding.

Ressursbruk til forskning i helseforetakene i 2019 (unit.no)
https://prosjektbanken.forskningsradet.no/
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Publications in a national context
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Case Example
•University Hospital of Northern Norway (UNN)

The governance of UNN
The operations managers are a specific structure for UNN as well as the national center for e-health research
CEO
The faculty of Health
Sciences

Operations manager
Narvik

Head of clinic

Head of clinic

Head of clinic

Head of clinic

Head of clinic

Head of clinic

Head of clinic

National center for
e-health research

The professional- and
quality center

The operations- and real
estate center

The communication and
culture center

Head of clinic

The research and
education center

The personnel and
organization center

Operations manager
Harstad

Head of clinic

The e-health-,
collaboration-, and
innovation center

The economic and
analysis center
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UNN’s locations of hospitals
• UNN was etablished in 2002, and took over substance abuse
care in 2004, the prehospital services in 2006, and the local
hospitals in Narvik and Härstad in 2007.
• UNN consists of hospitals in Tromsø (2 hospitals are placed here
including the most highly specialized services), Longyearbyen
(Svalbard), Narvik and Harstad. Additionally, 5 district psychiatric
centers and 2 district medical centers.
• UNN has a special position among the University Hospitals,
because of a large number of local hospitals, which also are
geographically dispersed.
• UNN’s strategic development plan 2015-2025 states that UNN
must offer highly specialized services to the population and at the
same time support decentralization of new methods and
technology to other health trusts of the region. Therefore, UNN is
highly dependent on professionally strong hospitals that can
diagnose and treat most of the patients.
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Task and responsibility
• The outcomes of the merging have been:
-

The level of activity and quality have been maintained
The financial sustainability has been improved
The number of scientific publications increased by 62 pct.
The productivity (DRG points per employee-month) increased from 0.73 to 0.79

• UNN has to some extent managed to free UNN Tromsø for certain local hospital task by distributing tasks
between UNN Harstad, UNN Narvik and UNN Tromsø.
• The national functions for UNN are:
-

National treatment service for advanced platelet immunology
National competence service for incotinence and pelvic floor disease
National competence service for the detection of antibiotic resistance and norwegian monitoring system for antibiotic resistance in microbes
Neuromuscular competence center
National competence service for the deafblind
National center for e-health

• There are monthy meetings with the faculty management and meetings twice a year at university level
including the regional health authorities with discussions on both research and education.

https://tidsskriftet.no/2012/04/originalartikkel/sammenslaing-av-tre-sykehus-til-ett-universitetssykehus
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Financing and challenges
• The budget for Northern Norway has decreased due to decline in population (about 9 pct. of the total
population but about 45 pct. of the country). At a regional level there is an internal allocation of the
budget. UNN gets 15 pct. of the regional budget, and the money is not earmarked.
• In Northern Norway the use of air transportation and prehospitals are central, but costly. On Svalbard they
are experimenting with video-assistance not only for consultation but also for treatment.
• Some of the biggest challenges in Northern Norway are the distances, low volumen of patients and
recruitment of health professionals and physicians. To recruit physicians to Northern Norway, medical
students must study the last part of the education in Finnmark. The salary is also higher than the rest of
the country in order to recruit and maintain physicians and health professionals.
• Please see appendix* which explains in more detail the principle of the distribution of basic funds in Helse
Nord

*” Jan-Petter_Inntektsfordeling møte med Nordic Healthcare nov 21.pdf”
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Case Example
•Oslo University Hospital (OUH)

Oslo Universitetshospital, OUH
• In 2009, Ullevål Hospital, Rikshospitalet, The Norwegian Radium
Hospital and Aker Hospital were merged into the giant Oslo
University Hospital, and OUH is now Scandinavia’s largest and
carries out more than 1.2 million patient treatments each year
• OUH is owned by Helse Sør-Øst and is both in charge of
extensive regional and local hospital assignments and the
provision of high quality services for the citizens of Oslo. The
hospital also has a nationalwide responsibility for a number of
national and multiregional assignments and has several national
centres of competence.
• New Oslo University Hospital denotes the huge construction and
development program of the hospital for: New Radium Hospital,
Storbylegevakten, Nye Aker, Nye Rikshospitalet, New Security
Psychiatry (including RSA and PUA) and OUS in the Life
Sciences Building

https://oslo-universitetssykehus.no
https://oslo-universitetssykehus.no/om-oss/nye-oslo-universitetssykehus
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University Hospital of Oslo – Organization and Governance
• The yearly budget is around 25 bil. NOK (2019) and the hospital
has more than 24,000 employees

The Board (Styret)
Company meeting
(Foretaksmødet)

• The hospital is managed by a CEO, a Deputy CEO and 6
directors of staff.

Oslo Universitets
Sykehus HF
CEO

• Oslo University Hospital consists of fourteen medical divisions in
addition to Division of Technology and Innovation, and the
central unit Oslo Hospital Services, which provides non-medical
services to the rest of the hospital.

Director
Staff medicine, health sciences and
emergency preparedness (HRM)

Deputy CEO
Finance, Legal and ICT

• The Core Facility Advisory Board (Fagråd for kjernefasiliteter) is
responsible for auditing and evaluating the services provided by
the Regional Core Facilities affiliated with Oslo University
Hospital.

Director of
Staff Patient safety, quality and
collaboration

Director
Research, Innovation
and Education

Director
HR and personnel

Director of
Communications

Cancer Registry Board/
Cancer Registry

Div. of Technology and
Innovation

Oslo Hospital Services

Div of Laboratory Medicine

Division of Radiology and
Nuclear Medicine

Division of Prehospital Services

Div. of Emergencies and Critical
Care

Div. of Cardiovascular and
Pulmonary Diseases

Div. of Cancer Medicine

Div. of Surgery, Inflammatory
Diseases & Transplantation

Div. of Gynaecology and
Obstetrics

Div. of Pediatric & Adolescent
Medicine

Div. of Clinical neuroscience

Div of Head, Neck and
Reconstructive surgery

Division of Orthopedic Surgery

https://oslo-universitetssykehus.no/om-oss#arsrapporter-og-arsregnskap
https://oslo-universitetssykehus.no

Division of Medicine

Div. of Mental Health and
Addiction

Project director
New Oslo University Hospital

University Hospital of Oslo – Research 1
Key figures and facts
• Oslo University Hospital has some of the country's leading research
environments in medicine and health sciences.
• The research takes place in extensive collaboration with the University
of Oslo, the university college sector and other national and
international partners.
• OUH contributes with around 2000 scientific articles per year, and
around 130–150 PhDs are completed at the hospital each year.
• OUH is responsible for approx. 50 % of all medical research conducted
at Norwegian hospitals and is a significant role player within the
education of a large variety of health care personnel. In particular
Rikshospitalet, part of Oslo University Hospital, has been the flagship
for research and spending money on research.
• The research ranges from basic molecular research to patient-centered
research.
• Biomedical research is one of the hospital’s core activities. More than
50 % of the biomedical research in Norway is published by researches
affiliated with the hospital.

https://oslo-universitetssykehus.no/Documents/Research_strategy_2016-2020_Oslo_University_Hospital_Final.pdf
https://www.uio.no/om/samarbeid/samfunn-og-naringsliv/shhu/mandat/index.html
https://oslo-universitetssykehus.no/fag-og-forskning/forskning/nokkeltall-forskning

Scientific articles and doctoral degrees per year at OUH

University Hospital of Oslo – Research 2
Research organization
• Research is part of the line managers' responsibility and therefore rooted in the various clinics and departments. Coordination takes
place via central staff functions, councils and committees

• The collaborative body (Samarbeidsorganet) for the South-East RHF and the University of Oslo has the mandate to advise decisionmaking regarding common interests related to research, innovation and education
• A research committee placed at the OUH has an advisory function for both OUH and the University of Oslo in matters of strategic
research development.
The committee is based on broad professional representation, scientific competence and gender. The composition is anchored with
clinic managers at Oslo University Hospital, the University of Oslo at the Faculty of Medicine, and OsloMet - the metropolitan university.
• The regional research committee in South-East RHF is responsible for processing the allocation process for research funds in the health
region, while the Cooperation Agency adopts the recommendation on the allocation of funds from the earmarked grant for research from
the Ministry of Health and Care Services. The decision must be in accordance with the current assignment document from the Ministry
of Health and Care Services of that year.

https://oslo-universitetssykehus.no/Documents/Research_strategy_2016-2020_Oslo_University_Hospital_Final.pdf
https://www.uio.no/om/samarbeid/samfunn-og-naringsliv/shhu/mandat/index.html

Considerations

Current tendencies
• Helsefællesskab: The Health and Hospital Plan 2020–2023: moving toward a more coherent healthcare system with
the Helsefællesskab (“health communities”), one for each hospital trust. The Helsefelleskap is a formalized
cooperation between hospital trust and municipalities, working on the strategic development of services for four
vulnerable patient groups: children and youngsters, persons with severe mental health and substance abuse problems,
fragile elderly and patients with multiple chronic diseases. The plan also emphasizes digitalization, competence
building, recruitment of health personnel and mental health. Activity-based funding will be further developed to include
patient pathways. The Plan envisages the increased use of private specialists and the decentralization of specialist
care with the goal of increasing access to care. It foresees an increased delegation and responsibility to hospitals.
• Samvalg: an increased focus on involving the patient and next of kin in the choice of treatment
• Research and innovation: Knowledgesharing and dokumenting progress in: Nasjonalt system for måling av
forsknings- og innovasjonsaktivitet i helseforetakene - regjeringen.no (please scroll down to the middle of this page to
learn about the innovation indicator)
• In 2015, 38 percent of physicians were trained outside Norway; however, nearly 50 percent of foreign-trained doctors
are Norwegian-born. Many Norwegian students choose to study in EU countries and return to Norway to practice
medicine.
• Increased focus on solving needs for the few that require a lot of resources (ca. 5% use 50% of the resources)

https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/nasjonal-helse--og-sykehusplan-2020-2023/id2679013/?ch=
https://www.regjeringen.no/contentassets/95eec808f0434acf942fca449ca35386/en-gb/pdfs/stm201920200007000engpdfs.pdf
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Considerations and challenges
• Inntektsfordelingsmodel: works ok to track and mange the demographic development, but can be rather
complex and dificult to understand for the all the people involved.
• Barriers for collaboration between hospitals and univeristies are described further in this report:
samordning-mellom-universiteter-og-helseforetak----rapport-fra-arbeidsgruppe-nedsatt-avkunnskapsdepartementet-og-helse--og-omsorgsdepartementet.pdf (regjeringen.no)
• The pre-hospital area is highlighted and air ambulance service - helicopter - is used extensively to reach
remote areas. Since 2005 it has been the responsibility of the hospitals to arrange for patient travels
• Great distances make geography important, and issues relating to geography and access to health
services are very current, e.g. in the form of conflicts over the closure / maintenance of local hospitals.
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