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Denne gang: Rett på sak!
 For et par år siden hadde vi en kodeskandale i norsk 
sykehusvesen. Problemet var ikke at noen satte krea-
tive diagnoser for å øke inntjeningen til sykehuset. 
Det hadde de fl este begynt med for lenge siden, et-
ter påtrykk fra foretakenes administrasjoner og deres 
heltidsansatte DRG-konsulenter med sykepleierbak-
grunn. Nei, skandalen oppsto fordi kreativiteten kom 
fra en lege som hadde tatt rammebetingelsene på naivt 
alvor. Og dette ble synliggjort på feil nivå, nemlig i en 
regional ledelse.
 Aftenposten slo umiddelbart over i strak gallop; det 
gnistret rundt klovene mens avisen spiddet enkeltper-
soner for umoral i ukesvis. Så kom relevante nyanser 
på bordet, avisene mistet interessen og roen senket seg. 
Foretakene pustet lettet ut, og stakk hodene passe langt 
ned i sanden igjen. 
 Entydige kjøreregler mangler nemlig fortsatt. I et hel-
seforetak med nokså liten interesse for koding blant le-
ger, har administrerende direktør regnet ut noen titalls 
millioner kroner i økt inntekt hvis alle kodet som de skul-
le. Men det skal kodes korrekt, må vite, og ikke slik som 
nabosykehusene mener, for det ville ikke være bra. 
 Vi må forlange at ledere over oss vet hvor vi skal og 
hvordan vi kommer dit. Og forteller oss det. Skal vi lyk-
kes med vårt, må de lykkes med sitt. Uten denne forut-
setningen blir det rått parti; vi mer enn aner et mønster 
av individ- og profesjonsrettet moralisme når alvorlige 
uregelmessigheter skjer på bakgrunn av uklarheter i 
systemet.

• • •

Vi lever med en sykehusreform, mye fordi fylkeskom-
munal forvaltning ikke etterspurte styringsverktøy på 
sykehusnivå; det ga eksplosiv økning av utgifter til spe-
sialisthelsetjeneste. Men velferden skulle bevares ved å 
konsolidere offentlige helsetjenester.

Reformen åpnet likevel for fl ere aktører. Etter tre år opp-
retter myndighetene nå et økende antall private tilbud 
av sykehuskarakter i et marked med overkapasitet. Po-
litisk kløkt ligger bak, private aktører skal forsyne seg av 
pasientmassen for å få de offentlige til å konkurrere.
 Utvikling i kommuner og verdibærende institiusjo-
ner – forsvar, justisvesen og skoleverk – viser at regn-
skapsbaserte verdinormer erobrer rang foran de fl este 
andre. Greit nok; vi har fått de politikerne vi har bedt 
om. Vårt samfunn plasserer derfor stadig mer penger 
i privatsfæren. Men pressen moraliserer spesielt over 
at leger tar konsekvensen av denne politikken. Hvor er 
resten av synsfeltet?  
 Sakens kjerne ligger naturligvis langt utenfor vårt 
eget revir. Velferdssamfunnet har hevdet at kampen 
om samfunnsverdiene opphørte med Einar Gerhard-
sen og Torbjørn Egner. Men det gjorde den ikke; og nå 
legges vår profesjon ut som velegnet røykteppe eller ka-
nonføde, alt ettersom.

• • •

Men profesjonen har et avorlig problem, når enkelte av 
oss skor seg på folks behov slik at almen følelse av rett 
og rimelighet krenkes. Hvilket synsfelt har vår forening 
her? Allerede Hippokrates advarte mot dette. Hans le-
ge-ed er dessverre ikke gjeldende norsk lov, men skulle 
ligge nedfelt i vår profesjonsetikk. 
 Og det gjør den. De fl este sykehusleger yter fortsatt 
gratis overtid, og jobber ulovlig i forhold til arbeids- og 
hviletidsbestemmelser. Det er fordi pasienter behøver 
det, fordi det er knapphet på leger og fordi arbeidsgiver 
ikke har råd til å prioritere en større ressurs. 
 Vi forarger tydeligvis samfunnet ved å kreve kom-
pensasjon for å stille vår fritid til disposisjon. Men man 
taler til oss med et utall tunger. Ingen vet om dagens 
ventelister bør økes eller reduseres. Balansen mellom 
privat og offentlig tilbud blir aldri entydig. Pressen la-

ger en salig røre av å tjene litt, en del, eller veldig mye 
penger på privat drift.
 For ikke å snakke om storslåtte krokodilletårer på 
sykehusenes vegne, når sykehuspasienter henvises til 
privat oppfølging. Kan man henvise dem til sin egen 
privatpraksis? Nei, de må nok henvises til kollegenes 
i nabobyen. Så kan de til gjengjeld henvise sine til vår. 
Kjempelurt!
 Slik realitetsorienteres sykehusleger til å velge ett ar-
beidsforhold. Privat sykehusdrift oppfattes som særlig 
lønnsom. Derfra går nemlig verdier til profi tt for den 
enkelte – og til bedriften. 
  I offentlig helsevesen vet alle at store kostnader i 
stedet går til nødvendige fellesformål, som dyre vakt-
ordninger som ikke fi ns privat. Konkurranse i syke-
husvesenet er naturligvis en fet fi nte fra liberalistenes 
hærførere. Noen av oss tror likevel på dem i den grad at 
folks rettsfølelse rammes. 
  Slik holder både pressen, profesjonen og politi-
kerne liv i seg. Det fylkes mannsterkt, med avtagende 
synsfelt og økende pågangsmot. Våpnene – politikk, 
fag, etikk og økonomi – veiver i alle retninger. For sik-
kerhets skyld. Den gode sak er diger og krøllete, men 
ingen vil gjøre den til noe mer enn en pyntelig relikvie 
ved siden av Pontoppidans Forklaring eller Friedmans 

eventyr. Her kunne noen og 
enhver trenge normalt visus, 
og mot til å sette både ubrukeli-
ge forutsetninger og egne svak-
heter på dagsorden – nyansert, 
og til beste for troverdighet, 
verdighet og verd. 

En ønskedrøm, vil man tro.
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redaktør
OVERLEGEN presenterer 
denne gang den hederskronte 
autoritetsplager Finn Graff, 
født 1938. Vi er stolte over 
hans spesialdesignede forside 
til denne utgaven. Som vanlig 
tvinger Graff det åpne sinn til 
å innrømme at skadefryd er 
en av de sjeldne sanne gleder. 
Lik det, eller ikke.

paroxysmal 
homonym 
hemianopsi – som styringsverktøy
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leder

Sykehuslegene har hatt unntak fra bestem-
melsene om arbeidstidens lengde og plas-
sering i arbeidsmiljølovens (AML) kapittel X 
helt siden loven ble innført i 1976. Legefore-
ningen inngikk dengang avtale med arbeids-
givers organisasjoner om at unntak kunne 
avtales med tillitsvalgte lokalt. I særavtalene 
ble det senere innført egne vernebestemmel-
ser til erstatning for AML. I overenskomsten 
med NAVO-helse ble ordningen om slike 
unntak videreført - med en del viktige end-
ringer.

Vernebestemmelsene er nå nedfelt i A2-overens-
komsten, § 3.5.3, og gjelder alle sykehusleger. Mu-
lighet for unntak fra AML, kapittel X, avgrenses 
her til avtaler om utvidet arbeidstid (UTA). Partene 
i B-delsoverenskomsten kan avtale andre ordnin-
ger enn § 3.5.3, som kan omfatte enkelte vaktord-
ninger/ tjenesteplaner eller større deler av driften. 
Foretakstillitsvalgte forvalter partsforholdet med 
arbeidsgiver i B-delsavtalen. Avvik fra vernebe-
stemmelsene må avtales av partene på foretaks-
nivå.
Ofte blir slike forhandlinger delegert til avdelings-
tillitsvalgte, som har best oversikt over tjenestepla-
ner og vaktordninger. Men fortsatt må det formel-
le ansvar ligge hos Dnlf ved foretakstillitsvalgte.

Behovet for å kunne avtale avvik fra AML, kapit-
tel X, og eventuelt fra verne-bestemmelsene i A2, 

er knyttet til legenes spesielle arbeidssituasjon på 
vakt. Der er variasjonen stor - fra kontinuerlig ak-
tiv arbeidsinnsats med parallelle oppgaver under 
stort tidspress, til uforstyrret beredskap og lange 
perioder med hvile. Variasjonene avhenger av 
vaktordningen (forvakt/bakvakt), organiseringen 
av beredskap (generell/seksjonert), fagområdets 
karakter og krav til øyeblikkelig innsats. Også sy-
kehusets ansvarsområde og kompetansen til lege 
i forvakt og annet vaktbærende personell infl uerer. 
Begrensningene kan bare settes og vurderes ut fra 
kjennskap til den enkelte vaktordning. Uansett må 

løsninger være forankret i allment aksepterte be-
traktninger om nødvendig hvile, for å kunne iva-
reta pasientbehandling og arbeidsmiljø. 
 Det er altså vaktbelastningens karakter og ge-
nerelle forhold ved arbeidssituasjonen som gir 
grunnlag for å avtale egne ordninger lokalt. Verne-
bestemmelsene i A2 § 3.5.3 er oppsummert i tekst-
boksen over. Mulige avvik fra dette er hovedfokus 
når lokale avtaler skal erstatte elementer i A2. Hvi-
leperiodenes lengde og plassering, og samlet ar-
beidsbelastning per uke, må derfor vurderes nøye. 
Å fastlegge vaktordninger og tjenesteplaner er en 
del av det medisinsk faglige ledelsesansvar som 
avdelingsoverlegen ivaretar. Hun har imidlertid 
plikt til å drøfte planene med tillitsvalgte. Omfan-
get av utvidet arbeidstid for øvrig kan avtales med 
den enkelte lege. Men det kan ikke avvikene fra 
vernebestemmelsene! 

Det er viktig at vaktarbeid organiseres med tanke 
på kontinuitet i pasientbehandlingen, og på til-
gjengelighet av spesialistkompetanse på dagtid. 
Overenskomsten (A2, § 3.1) definerer leger som 
dagarbeidere med vakttjeneste; noe av arbeids-
tiden må nødvendigvis legges til kveld/natt og 
helger. 

Med vern skal 
vakten trygges 
Avvik fra AML kapittel X, tjenesteplaner og tillitsvalgtes rolle

  av Lars Eikvar

Begrepet forsvarlig har vært mye brukt i denne 
sammenheng; språkbruken er uheldig, da alterna-
tivet, «uforsvarlig», indikerer brudd på lovmessige 
krav til tjenestene. Grensen mellom forsvarlig og 
uforsvarlig vil ofte være vanskelig å definere. Der-
for må en sikre tilstrekkelig margin til det ufor-
svarlige når arbeidstidens lengde og plassering 
fastlegges.

Arbeidsøktens samlede lengde vil da måtte vurde-
res opp mot forventet arbeidsinnsats og anledning 
til hvile under selve vakten - og opp mot arbeids-
situasjonen på dagtid før og etter vakten. Øktens 
totale arbeidsbelastning vil være avgjørende for om 
den skal kunne omfatte foregående og/eller påføl-
gende arbeidsdag. 

Krav til forsvarlig hvile under vakt er omtalt i A2, 
§ 3.5.3 siste ledd. Hvile bør vurderes løpende i eta-
blerte ordninger, og må ha særlig fokus når nye av-
vikende avtaler lages. I tråd med denne paragraf 
er det også å anbefale at man lokalt avtaler rett 
til reforhandling av tjenesteplanen dersom aktivt 
vaktarbeide regelmessig overskrider det som er 
forutsatt.

A2-overenskomst 
– vernebestemmelser § 3.5.3:

• maksimal lengde på arbeidsuken (60 ti-
mer)

• maksimal daglig arbeidstid inkludert vakt 
(19 beregnede timer)

• minimum sammenhengende friperiode i 
en arbeidsuke (28 timer)

• minimum arbeidsfri periode mellom to 
arbeidsperioder (8 timer)

• minimum lengde av ordinær arbeidsdag 
(5 timer)

• krav til revisjon av tjenesteplan hvis gjen-
nomsnittlig arbeidsbelastning på vakt 
ikke muliggjør minst 8 timers hvile pr 
døgn

B-delsoverenskomst 
– Forhandlingsmyndighet 
på foretaksnivå.

• Foretakstillitsvalgte forvalter partsforhol-
det med arbeidsgiver i B-delsavtalen.

• Partene i B-delsoverenskomsten kan avta-
le avvik fra A2, som kan omfatte arbeids-
tidens lengde og plassering for enkelte 
vaktordninger, tjenesteplaner eller større 
deler av driften.

• Avvik fra vernebestemmelsene må avtales 
av partene på foretaksnivå. 

• Omfanget av utvidet arbeidstid for øvrig 
kan avtales med den enkelte lege.
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aktuelt tema fra of-styret

Individuell totallønn 
– framtidas lønnssystem?

Av Geir Ketil Røste, nestleder of.

En selvfølge må det også være at man har rett til 
forsvarlig hvile når arbeidsbelastningen på vakt 
har vært større enn forutsatt. Dersom arbeidsgiver 
ikke forstår betydningen av dette, bør en slik gren-
se defi neres på forhånd. 

Særlig aktuelt blir spørsmålet om hvile når det opp-
står ledige og uforutsette vakter. Ved bruk av hjel-
peplan – eller ledig vakt varslet etter avtalte frister 

– må tjenesteplanen eventuelt legges om slik at ver-
nebestemmelsene ikke brytes. Partene kan lokalt 
avtale andre grenser enn angitt i A2 § 3.5.3, men 
slike avtaler må baseres på de samme vurderinger 
som ovenfor. 

Uforutsette vakter lar seg ikke planlegge og er til-
feldig overtid. Det er lang tradisjon for at de utfø-
res som om de stod på tjenesteplanen. Uansett om 
det er avtalt vanlig arbeidstid dagen etter uforutsett 
vakt, stilles det lovmessige krav til nødvendig hvile 
for den samlede arbeidsøkt. Avtaleverket åpner 
ikke for å dispensere fra disse.
 
Muligheten for å kunne avtale andre arbeidstids-
ordninger enn dem AML fastsetter, pålegger par-
tene et betydelig ansvar. De avtalte avvik må være 

forenlige med en god spesialisthelsetjeneste. Ar-
beidsøktenes lengde og plassering må gi nødven-
dig sikkerhet for pasientene, og skal ikke påføre le-
ger urimelig eller skadelig belastning. Sykehuseier 
er ansvarlig for å organisere spesialisthelsetjenes-
ten. Men både foreningen, de tillitsvalgte og hver 
enkelt lege har ansvar for å inngå avtaler som ikke 
blir for belastende. Tjenesteplanene må derfor bå-
de vurderes på et generelt, allment godtatt grunn-
lag, og som enkeltstående, konkrete forhold.

Se også Overlegen 2004 no2 side 8
Uforutsette vakter

 – trekk i lønn
Liv Marit Fagerli

SØVNDEPRIVASJON, 
ALKOHOLPÅVIRKNING 

OG YTELSE.

40 personer deltok i to eksperimenter. 
I det ene ble de holdt våkne i 28 timer. 
I det andre drakk de 10-15 gram alko-
hol hvert 30. minutt inntil de hadde 1,0 i 
promille.  Personene ble hver halvtime 
undersøkt med en dataadministrert test 
av øye-hånd koordinering, registrert som 
prosent av en utgangsverdi.

Ytelsene sank signifi kant under begge for-
søksbetingelser. Ytelsene uten søvn mel-
lom 10 og 26 timer sank per time som ved 
promilleøkning på 0.04. 

Etter 17 timers våkenhet var ytelsene på 
nivå med ytelsene ved 0,5 promille. Etter 
24 timer uten søvn var ytelsene som ved 
1 i promille.

Referanse: Dawson&Reid, Nature 1997; Fatigue, alcohol and 
performance impairment.
      

Hege Saltnes

Rikshospitalet har totallønns-
avtale for overleger, et resultat 
av forhandlingene med NAVO 
i 2002. Både praktiske og po-
litiske argumenter taler for at 
ordningen bør få større utbre-
delse. Pågående forhandlinger 
med NAVO understreker dette. 
Nedenfor beskrives totallønns-
konseptet, og erfaringer man 
har gjort på Rikshospitalet.

I årene før foretaksreformen, og før 
forhandlingene med NAVO i 2002 
om ny overenskomst, ble total-
lønnsmodeller drøftet innad, ikke 
bare i Overlegeforeningen, men og-
så sentralt i Ylf. ”Utfylling av time-
lister gjør noe med oss som leger”, 
var påstanden. Avtaleverket som til 
slutt ble fremforhandlet innebar 
for alle sykehusleger at økning av 
grunnlønn erstattet en del variable 
lønnstillegg. Men timetelling forble 
basis for beregning av samlet lønn. 
I løpet av det siste året har interes-
sen for individuelt baserte total-
lønnsmodeller vært økende hos til-
litsvalgte i Overlegeforeningen.
 Allerede har ett stort og noen 
små sykehus, fl ere sykehusavde-
linger, og en rekke overleger en-
keltvis, valgt en totallønnsmodell 

som alternativ til timelønnsavtale. 
I skrivende stund står vi midt oppe 
i forhandlinger med NAVO om re-
visjon av det sentrale avtaleverket 
fra 2002-3, altså A1- og A2-delene. 
Finner disse en løsning, skal avta-
lene ved det enkelte helseforetak, 
B-delsavtalene, reforhandles lokalt 
senere i år. Her åpnes det for at 
enkeltleger, grupper av leger, syke-
husavdelinger eller hele helsefor-
etak kan forhandle om overgang 
til totallønnsmodell. Stilt overfor 
dette valget, er det viktig å kjenne 
bakgrunnen for, gjennomføringen 
av, og erfaringer med eksisterende 
totallønnsavtaler.  

Hva er en totallønnsavtale?
En totallønnsavtale kan bygges 
opp på fl ere måter og tilpasses 
behovene der den skal tas i bruk. 
Hovedgrunnlaget er at fl est mulig 
lønnselementer samles som fast 
lønn, og at lønna defi neres opp mot 
arbeidsoppgaver og kompetanse i 
stedet for tidsforbruk. Intensjons-
avtalen om overgang til totallønn 
ved Rikshospitalet formulerte det 
slik: ”Overgang fra belønning for 
tid og tilstedeværelse, til belønning 
av innsats og resultat - behand-
lingsvolum, kvalitet, fagutvikling 

og forskning.”
 Både for arbeidsgiver og ar-
beidstaker representerer totallønn 
en forutsigbarhet. For de fl este er 
det et gode i seg selv. Fokus kan ret-
tes mot faget. Jobben kan organise-
res som nødvendig uten å skjele til 
utslag på lønna. All lønn kommer 
stort sett med i pensjons- og syke-

lønnsgrunnlaget, og den vil være 
nærmest uavkortet under permi-
sjoner.

Hvem passer totallønn for?
Det var ingen tilfeldighet at Riks-
hospitalet var det første store hel-
seforetak som inngikk samlet total-
lønnsavtale. Her hadde man over år 
bygget opp et godt forhandlingskli-
ma mellom Legeforeningen og ad-
ministrasjonen. I tillegg framstod 
Rikshospitalet med en profesjonell 
ledelse; trygghet er et nøkkelord. 
Der det er høy grad av tillit mel-
lom ansatte og ledelse bør lokale 

Hovedgrunnlaget er at 
lønnselementene samles 
som en fast lønn, defi nert 
opp mot arbeidsoppgaver 

og kompetanse i stedet 
for tidsforbruk.
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lønnsmodeller basert på indivi-
duelle totallønnsavtaler vurderes. 
Min påstand er at overlegegruppen 
lokalt står sterkt ved så mange hel-
seforetak, at lokal og individuell til-
pasning til sentrale avtaler vil være 
bedre enn å gjøre det kollektivt. 
 Ved helseforetak der generelle 
totallønnsavtaler ikke er aktuelle, 
vil man ofte finne avdelinger med 
klart definerte arbeidsoppgaver og 
omforente strategier. Her vil total-
lønnsavtaler kunne brukes som 
dynamisk virkemiddel for å løse de 
konkrete utfordringer tjenestene 
står overfor, forhåpentligvis til gle-
de for alle parter. 

Overgang til totallønn
Til grunn for det nye lønnssystem 
i 2002 lå en sikringsbestemmelse: 
”Partene er enige om at legenes 
lønnsnivå ikke skal forringes som 
følge av omlegging til nytt lønns-
system alene - for sammenlignbare 
forhold i nytt og gammelt system.” 
 En tilsvarende lokal bestemmel-
se vil være et naturlig utgangspunkt 
for forhandlinger om en totallønns-

avtale, som enten må referere til en 
sikringsparagraf i A2-avtalen, eller 
angi konkret sikring i egen tekst. 
Dette gjelder særlig overlegeper-
misjonen og spørsmål vedrørende 
arbeidstid, ambulerende tjeneste, 
og lignende. Utgangspunktet må 
være at leger er dagarbeidere med 
vaktordning. Men individuelle av-
taler kan åpne for at enkeltleger el-
ler grupper etter lokal avtale kan bli 
enige om noe annet. 

Dersom totallønnsavtalen skal om-
fatte arbeid som tidligere ble godt-
gjort med variable tillegg, må det gå 
klart fram at disse skal inngå i to-
tallønnen - forutsatt at det aktuelle 
arbeid fortsatt er en del av oppgave-
ne. Overleger som har utført særlig 
arbeid mot ekstra godtgjørelse, be-
holder altså godtgjørelsen som en 
del av totallønna - mot å forplikte 
seg til fortsatt å løse de angjeldende 
arbeidsoppgaver. Det må også være 
helt klart hvordan vakter ut over 
oppsatt vaktplan skal honoreres. 
Partene lokalt kan her velge mel-
lom en lønnsavtale som omfatter 
en samlet godtgjørelse for alle årets 
vakter, eller en avtale om særskilt 
honorering av uforutsette vakter. 

Rikshospitalets modell
Ved Rikshospitalet valgte man en 
totallønnsavtale bestående av fire 
deler. 
 Vaktene ble først skilt ut og ho-
norert særskilt. Det ble avtalt en 
stykkpris for hver enkeltvakt. Stør-
relsen på vakthonoraret reflekterte 
vaktbelastningen og ble avtalt ved 
den enkelte avdeling. 
 Lønn for arbeidet på dagtid ble 
avtalt som en individuell totallønn. 
Lønnas størrelse ble nedfelt i en 
tjenestekontrakt inngått med den 
enkelte overlege. Arbeidsforpliktel-
sene som fulgte med lønna ble spe-
sifisert i kontrakten. Tjenestekon-
trakter revideres årlig; aktivitets- 
eller kompetanseendringer åpner 
for årlig lønnsregulering, også uten 
lønnsoppgjør. I tillegg medfører 
ordningen at helseforetaket raskt 
kan tilpasse seg endrede utfordrin-
ger, noe som kan representere et 
være eller ikke være i framtidas sy-
kehus-Norge.

Rikshospitalets avtale inneholder 
også en ordning om godtgjørelse 
for vakter ut over oppsatt tjeneste-
plan. Dessuten åpnes det for ”særli-
ge lønnsforhold” - betaling for van-
ligvis tidsbegrensede arbeidsfor-
hold som faller utenfor oppgaver 
definert i tjenestekontrakten.

Individuell lønnsjustering
Individuelt avtalt lønn nedfelt i tje-
nestekontrakter er et fleksibelt sys-
tem; lønna kan enkelt justeres ved 
endring i arbeidsoppgaver. Tradi-
sjonelt har lønnsreduksjoner fun-
net sted ved å redusere UTA-tid 
eller arbeidsplan. Dessverre har 
ikke alltid en tilsvarende reduksjon 
i arbeidsoppgavene funnet sted. 

I en totallønnsmodell står legen 
sterkere. Nå må lønnsreduksjoner 
begrunnes med konkrete reduksjo-
ner i arbeidsoppgaver.
 Fordelen – og utfordringen – 
med et slikt system, er at lønnsjus-
teringer må begrunnes individuelt. 
Tidligere ventet Legeforeningen 
i kø sammen med andre arbeids-
takerorganisasjoner på justering 
av offentlige lønnstrinn. I dagens 
NAVO-system er leger skilt ut på 
en svært tydelig måte; sentrale, 
generelle lønnstillegg får offentlig-
hetens spotlight rettet mot seg. En 
lokal, individuelt basert lønnsdan-
nelse vil ikke så lett kunne angri-
pes, fordi den er saklig forankret i 
konkrete, lokale arbeidsoppgaver 
og i den enkeltes kompetanse.

Tillitsvalgtes rolle
I et individuelt, lokalt basert to-
tallønnssystem er det naturlig at 
lønnssamtale finner sted mellom 
hver enkelt overlege og dennes le-
der. Ved behov har man rett til bi-
stand av en tillitsvalgt eller annen 
person ved slike samtaler. 
 Ved Rikshospitalet har vi sikret 
oss at uenighet på avdelingsnivå 
sluttforhandles mellom hovedtil-
litsvalgt og personaldirektør. For-
handlingsretten på dette nivået er 
det etter min mening helt uaktuelt 
for Legeforeningen å gi fra seg; re-
lasjonene innad i en avdeling eller 
en seksjon kan være for tette til at 
uavhengige lønnssamtaler vil kun-
ne finne sted. Ikke minst gjelder 
det leger under spesialisering, i den 
grad noen av dem skulle finne en to-
tallønnsmodell formålstjenelig.
 For en mangeårig hovedtillits-
valgt har det vært en sann befrielse 
å forhandle om kompetanse, ansvar, 
produksjonsvolum, inntjening, etc i 
stedet for å krangle om avkorting el-
ler forlengelse av arbeidstiden med 
25 min. hver fredag. 

Særlige utfordringer
I dagens system vil nytilsatte oftest 
få UTA-tid og arbeidsplan tilsva-
rende avdelingens øvrige overleger 
– og dermed lønn på samme nivå. 
I et individuelt basert system må 
det sikres at nytilsatte ikke havner 
på minstelønn. Her vil tillitsvalgte 

spille en nøkkelrolle. 
 Legeledere forhandler lønn med 
andre leger; de bør derfor skilles ut 
med egne lederlønnsavtaler. Dette 
vil tydeliggjøre lederrollen. Både ar-
beidsgiver og Legeforeningen bør 
se seg tjent med det. 
 Leger i kombinerte kliniske og 
vitenskapelige stillinger vil ved 
tjenestekontrakten få presisert 
fordelingen av arbeidstid mellom 

helseforetak og universitet; og 
arbeidsgiveransvaret kan defineres 
klarere.
 Også en totallønnsmodell må 
skille mellom arbeidstid og fritid, 
men grensen vil ikke være like 
skarp som i et timelønnsbasert sys-
tem. Slik oppnås økt fleksibilitet 
begge veier. En totallønnsmodell vil 
vanligvis gjøre det enklere å avtale 
redusert arbeidstid. Verdien av av-
spasering må avtalefestes konkret, 
men det kan gjøres på individuell 
basis.
 Likelønnsidealet står forbau-
sende sterkt blant norske overleger. 
Men lønnsdannelse basert på in-
dividuelle kriterier medfører ujevn 
fordeling av lønnstillegg. Også i 
dag finner vi imidlertid til dels store 
lønnsforskjeller overleger, avdelin-
ger og helseforetak imellom; allere-
de er det etablert potente mekanis-
mer for lønnsdifferensiering. Sak-
ligheten i disse er i dag skjult bak 
UTA-tid og arbeidsplaner. Derfor er 
min påstand at det vil være vanske-
ligere å skjule urimelige lønnsfor-
skjeller i et totallønnssystem.

Totallønn representerer 
forutsigbarhet.

Er det høy grad av tillit mel-
lom ansatte og ledelse, bør 
totallønnsavtaler vurderes.

Det har vært en sann befri-
else å forhandle om kom-
petanse, ansvar, produk-

sjonsvolum, og inntjening, 
i stedet for å krangle om av-
korting eller forlengelse av 

arbeidstiden med 25 minut-
ter hver fredag.



10 11

intervju lønnsdannelse. Dette er en stor utfordring som for-
eningen - for å utvikle strategier til alles beste - må 
møte med åpenhet og respekt. Utvikling av en slik 
plattform for sykehuslegenes forhandlingsstrategi ser 
jeg som en av mine viktigste oppgaver. Og jeg er fast 
bestemt på å lykkes. 

Den andre store arena er rammene for privatprakti-
serende leger i kommuner og spesialisthelsetjeneste. 
Mye er kommet godt på plass gjennom fastlegeord-
ningen, men avtalene her må passes løpende til en 
faglig ønsket utvikling. Jeg ønsker også å ta tak i for-
eningens potensiale for bedre støtte til legegrupper 
innen forhandlingsområder der Legeforeningen ikke 
er en dominerende part - som vitenskapelig ansatte og 
samfunnsmedisinere i statssektoren. 

Flere byer i Belgia?

Den tredje utfordringen jeg vil nevne er pensjonsord-
ningene. Vi må forvente endringer både i folketrygd 
og i tjenestepensjoner. Vi må vente å forsvare brutto-
ordningene og avgrenset opptjeningstid med besteå-
rsregel. Det vil være av største betydning, særlig for 
våre yngre, og spesielt våre kvinnelige medlemmer. 

Landsstyremøtet i Bergen i mai legger forhåpentligvis 
grunnlag for endret organisering av foreningen. Den 
nye ledelsens oppgave blir å sørge for at ny struktur 
brukes til å skape resultater for medlemmene. Vi er i 
støpeskjeen, men blir aldri sterkere enn de pilarer vi 
står på. Både i helseforetak og kommuner blir det sta-
dig mer avgjørende for medlemmene at lokale tillits-
valgte greier å gjøre en god jobb. Som forening har vi 
ikke tatt nok inn over oss at forhandlinger av lønns- og 
arbeidsvilkår i stor grad er lagt lokalt. Spisskompetan-
se etterspørres: Legeforeningen sentralt må kunne gi 
råd, veiledning og støtte til lokale tillitsvalgte. Sentralt 
må den også være lydhør for signaler nedenfra, slik at 
den evner å gjøre grunnplanets erfaringer til funda-
ment for sin politikk. 

Legeforeningen fl agger åpent at foreningens faglige enga-

sjement må styrkes. Hva bør en framtidig president foreta 

seg?

Presidenten må engasjere seg aktivt, så våre faglige 
foreningers unike kompetanse når fram som grunn-
lag for Legeforeningens politikk på en rekke områder. 

Denne rollen ønsker spesialforeningene å spille – det 
må ledelsen legge til rette for! Ved å akkumulere unn-
latelsessynder i faglig engasjement undergraver vi til 
syvende og sist vår troverdighet og innfl ytelse.

Videre er Norges bidrag til medisinsk forskning og 
fagutvikling alt for beskjedent. Legeforeningen må 
arbeide for økt forståelse for betydningen av å bygge 
slagkraftige norske forskningsmiljøer. Særlig den ba-
salmedisinske forskningen må styrkes. 
 
Er legemakt et problem for foreningen i forhold til dens 

troverdighet?

Legemakt var da et grusomt ord - som om hvert med-
lem er en maktmisbruker – hvilken avis har du det 
fra? Vår kunnskap og erfaring gir både enkeltmedlem-
mer og forening innfl ytelse i en rekke sammenhen-
ger. Forvalter vi dette troverdig, vil våre bidrag hilses 
velkommen og ikke minst etterspørres. Som forening 
søker vi naturlig en viss posisjon for at samfunnet 
skal kunne dra nytte av vår innfl ytelse. Men dette skal 
bygge på vår troverdighet, ikke utfordre den. Fra tid til 
annen gjør både presse, politikere og endog enkelte 
medlemmer sitt til å forkludre troverdigheten; det må 
vi kunne takle i en så stor forening. Tilliten til oss av-
henger av at vi er tydelige utad, og om nødvendig kom-
promissløse innen vårt kompetanseområde, samtidig 
som vi møter våre opponenter med respekt.

Hvordan har presidentkandidaten det selv – med makt, 

troverdighet og ydmykhet?

Jeg har vært sammenhengende tillitsvalgt i snart 12 år 
og har satt stor pris på å arbeide for legers lønns- og 
arbeidsvilkår i denne tiden. Fra tidligere har jeg job-
bet både politisk og i pressen. Min samlede erfaring er 
at gjensidig tillit og forståelse kan bygges og styrkes, 
i dette ligger utvilsomt elementer av respekt, kanskje 
til og med av ydmykhet. Og det viser seg å være en for-
utsetning for både innfl ytelse og posisjon i beste po-
sitive, demokratiske betydning av ordene. Med årene 
akkumuleres det vel en viss kompetanse på dette også; 
jeg ønsker å anvende den til beste for foreningen og 
medlemmene. 

Hva annet kan en redaktør gjøre, enn å ønske lykke til 

– det føles nesten unødvendig……

Takk, uansett!

Skal vi lykkes i rollen som vokter av pasienttilbudet 
på fl ere nivå, må vi fremstå som en seriøs samfunns-
aktør. Pasienter og samfunn går glipp av nødvendige 
premisser, om vi ikke sørger for at vår innsikt etter-
spørres der den trengs. Våre faglige miljøer og orga-
nisasjonsledd bringer til torgs unik erfaring og kunn-
skap; se bare på Statusrapportene og en rekke kvali-
tetsforbedringsprosjekter. Vårt grunnlag for å vurdere 
organisering av primær- og spesialisthelsetjenesten, 
og behov for innsats gjennom forskning, fagutvikling 
og spesialistutdanning, er det beste. Det samme gjel-
der krav til ledelse av sykehusavdelinger; forholdene 
må legges til rette for legeledere. Legeforeningen må 
også framstå tydelig i folkehelsespørsmål - som i de-
battene om aktiv dødshjelp og røyking, der vi har bi-
dratt med klar røst.

For å ta fagforeningsbiten først; hvilke utfordringer tror du 

krever mest av en ny president?

Det å lede foreningen på de store og krevende for-
handlingsarenaer. Etter etablering av nye avtaler i 
sykehussektoren har sykehuslegene vært frustrerte. 
De utgjør halvparten av foreningen, og forventer at vi 
skal være en profesjonell forhandlingsorganisasjon. 
Men forhandlinger er mye mer enn kroner og øre; 
våre avtaler skal være et virkemiddel så vår kompe-
tanse kommer til størst mulig nytte for befolkning 
og samfunn. For de fl este leger vil vissheten om at 
man gir et godt helsetilbud telle like mye som inn-
tekten isolert sett.

Sykehuslegene er organisert i to yrkesforeninger 
med svært ulike behov og dermed ulike strategier for 

Her ligger ingen sensasjon i luften. Bare stødig 
kurs. Se selv, han er kartlagt på Of ’s nettsider: 
Cand med 1987. Dr med 1990. Spesialist i nev-
rokirurgi 1998. Seksjonsoverlege på Rikshospi-
talet. Og tidligere forhandlingsleder for Ylf. Og 
medlem av Dnlf ’s forhandlingsutvalg for stats-
sykehusene i 1996, 1998 og 2000. Og repre-
sentant for Legeforeningen i sentrale lønnsfor-
handlinger i Akademikerne Stat. Og hovedtil-
litsvalgt 6 år og medlem i Rikshospitalets styre 
fra 2003. Og tidligere journalist. Og. Og. Og.

Med denne merittlisten gjenstår bare ett spørsmål. Hvor-

for har du ikke funnet på å stille som president for lenge 

siden?

Viktigere enn det man har gjort, er utfordringene 
framover. Dette vervet krever sitt. Det vil komme godt 
med å ha bred erfaring, både fra Legeforeningen og 
institusjoner som ser oss utenfra.

Du får presisere for dem som ikke kjenner deg.

Fag og samfunn er mine favoritter. Disse hjertebarna 
blir i sterk grad ett i Legeforeningen. 

Det er bred enighet om at foreningen skal være en fag-
forening. Like sterkt står det at vi skal være noe mer, 
noe langt mer. Vår forpliktelse handler om å bruke vår 
kunnskap og våre idealer for å bygge et helsevesen til 
pasientenes beste. Derfor skal vi også være en faglig 
forening som retter innsatsen mot utvikling av de me-
disinske fag, forskning, spesialistutdanning og kvali-
tetsforbedring. 

 Her presenteres Of’s kandidat 

Geir Ketil Røste
– entusiast, 47 år, presidentkandidat

Dnlf velger ny president på landsstyremøtet i Bergen i mai
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 Den skjulte agenda synes ideolo-
gisk forankret: Psykiske lidelser er ikke 

sykdom, men et tegn på mangler i sam-

funnet; i et velfungerende samfunn ek-

sisterer ikke psykiske lidelser. Den nye 
Lov om psykisk helsevern sikter på 
å nedtone psykiatri som særomsorg, 
vektlegger pasientens rettigheter og 

begrenser seg (med unntak av § 2) 
til å regulere bruk av tvang. Og som 
ved HVPU-reformen på 90-tallet 
ligger det mellom linjene at innleg-
gelse i institusjon er et onde; det bør 
unngås. I dagens debatt om psykia-
triens opptrappingsmidler anføres 
det, nærmest som et mantra, at fo-
kus må være å hindre innleggelse. 
 Ser en ikke innleggelse som be-
handling, men som et hinder for 
normalisering, blir det logisk og 
riktig å satse på forebygging og til-
tak i nærmiljøene - i henhold til gjel-
dende opptrappingsplan. Men da 
tar man utgangspunkt i ideologien, 
ikke i pasientene og deres ulike be-
hov. Ved å regulere menneskelige 
lidelser politisk oppstår det et vaku-
um mellom den politiske gode vilje 
og virkelighetens verden. 
 I samme nummer av Overlegen 
peker Agnar Aspaas på at smerte-

Skjult agenda 2? I motsetning 
til hva politikerne sier, er ty-
deligvis ikke tjenestens inn-

hold og kvalitet 
viktigst for dem. 

debatt og synspunkt

Innspillene til Aslak Bonde og 
Agnar Aspaas i Overlegen 3/
2004 fokuserte på akuttpsy-
kiatri og trikkedrap. Jannike E. 
Snoek nøster en fi nurlig tråd fra 
skjult agenda, gjennom forfeilet 
ideologi, via forfeilet pasient-
fokus til myndighetenes retrett 
som bringer akuttpsykiatrien 
tilbake til start. 

”Politikere og journalister er vant til å 

lete etter skjulte agendaer. Når en insti-

tusjon, sektor eller etatsleder klager over 

pengemangel, har vi vennet oss til å se 

på det som et spill for å få økt bevilgnin-

gene. Kanskje har vi oversett at svært 

mange samfunnsreformer de siste tiå-

rene har dreid seg om å desentralisere 

ansvar.” 
 Slik innleder Aslak Bonde sin ar-
tikkel i Overlegen 3/2004. Men det 
er bare halve sannheten. Politikere 
og journalister postulerer skjulte 
agendaer enten de fi nner dem eller 
ei. Reformene har sant nok gitt de-
sentralisering av ansvar, men sam-
tidig sentralisering av beslutnings-
makt – tross eksplisitt intensjon om 
det motsatte. 
 Prinsipielle beslutninger, også 
helsepolitiske, krever emosjonell 
distanse til den enkeltes hverdag. 
Men uten kjennskap til mulige kon-
sekvenser, kan beslutninger få util-
siktede og alvorlige negative følger. 
En lege står nær pasienters lidelse
og ser ofte hvor systemet svikter. 

 Samtidig blir leger tillagt en 
skjult agenda – egen makt eller lønn 
– når pasienters behov målbæres på 
den politiske arena. For noen år til-
bake uttalte en byråd i Oslo for ek-
sempel at barne- og ungdomspsyki-
atrien hadde vært spesialisthelsetje-
neste alt for lenge, nå var det på tide 
å prøve noe annet. Hun hadde aldri 
sett en psykotisk pasient. 
 Omorganisering og effektivise-
ring er tidens løsen. Gjør mer fortere 
og på nye måter som du ikke trenger 
tid til å lære deg, så får vi mer helse 
for hver krone. I motsetning til hva 
politikerne sier, er tydeligvis ikke tje-
nestens innhold og kvalitet viktigst 
for dem.
 Jeg kan sikkert strømlinjeforme 
rutiner ved inn- og utskrivning, 

slik at enda fl ere pålegg fra oven 
får plass på kortere tid. Men jeg kan 
ikke effektivisere pasientene mine. 
Jeg kan ikke normere hvor mange 
dager en 17 år gammel jente skal 
bruke på å få kontroll over sitt første 
alvorlige psykotiske gjennombrudd.
Jeg jobber med levende mennesker 
og uforutsigbare sykdomsprosesser. 
Ikke med produksjon av tannpasta.

grensen i samfunnet synker. Man 
forventer akuttinnleggelser for ting 
man før taklet på andre måter. Det 
er en økt pågang av problemer som 
ikke er psykiatri i faglig forstand 
- husbråk, rus og forkommenhet, 
eller sammenbrudd i offentlige tje-
nester.  
 Man kan også tilføye asylpolitik-
ken; bostedsløse asylsøkere uten 
opphold representerer et økende 
problem for overbelastede akuttav-
delinger. I det samme samfunnet 
som ikke vil ha institusjoner fordi 
de er mer til skade enn til gavn, kan 
folk ikke bli tvangsinnlagt fort nok 
hvis de er til bry. Da er det slutt på 
forebygging, ambulante team, tiltak 
i nærmiljøet, og sikkerhet for god 
faglig begrunnelse av tvangsinnleg-
gelsen. Den nødvendige etikkdebat-
ten om individets autonomi versus 
samfunnets behov for beskyttelse, 
tåkelegges av det paternalistiske «et-
ter en helhetsvurdering til beste for 

pasienten».
  Mange akutt lidende mennesker 
vil gjerne ha hjelp til innleggelse. 
Men det er ofte dårlig samsvar mel-
lom deres behov og hva en lukket 
psykiatrisk akuttavdeling primært 
kan tilby. Så begjærer de seg ut-
skrevet, ikke fordi de nødvendigvis 
er friske eller fordi de ikke trenger 
hjelp, men de trenger noe annet 
enn en overfylt og underbemannet 
akuttavdeling. En forutsetning for 
lovlig bruk av tvang i psykiatrien, 
er at institusjonen kan tilby ade-
kvate faglige og materielle forhold. 

Å sørge for tilstrekkelige rammer 
og differensierte tilbud er ikke av-
delingsoverlegens ansvar, men hel-
seforetakets plikt. Mye av det som 
tilbys akuttpasienter er ikke bare 
”på kanten av det forsvarlige”, men 
direkte lovstridig. 
 Mange pasienter utskrives for 
tidlig. For tidlig for hvem? For pa-
sienten som synes hver time på en 
overfylt avdeling er en time for mye, 

og et overgrep? For familien som 
ikke orker mer, eller for kommunen 
som ikke har noe å stille opp med? 
En psykotisk person kan være sam-
let og rolig i akuttavdelingen. Uten 
å tilfredstille kriteriene for tvungen 

tilbakeholdelse kan han likevel gå 
amok i det kaotiske bylivet med et 
utall stimuli. 
 I etterkant av det såkalte trikke-
drapet sendte Sosial- og helsedirek-
toratet ut et rundskriv med en sjekk-
liste over alt som skal være i orden 
før en pasient skrives ut. Her nevnes 
kommunenes ansvar, eksempelvis 
for bolig. 
 Når direktoratet instruerer avde-
lingene i å holde pasienter tilbake 
mot sin vilje fordi kommunen/
bydelen/UDI ikke har egnede til-
bud, for eksempel om bolig - eller 
motsatt, når det er politisk og by-
råkratisk uproblematisk at pasien-
ter velger å bli i akuttavdelingen av 
mangel på egnede tilbud ute - ja da 
mangler vi en type institusjoner som 
mange pasienter ønsker seg, men 
som er politisk ukorrekte. Da er vi 
tilbake til start. Og det er vel heller 
ikke avdelingsoverlegens ansvar?

SNUBLER MYNDIGHETENE I EGEN SKJULT AGENDA OG BRINGER AKUTT PSYKIATRI

TILBAKE TIL START?

Skjult agenda 1? Reformene 
har nok gitt desentralisering 
av ansvar, men samtidig sen-

tralisering av beslutnings-
makt – tross eksplisitt inten-

sjon om det motsatte.

Hykleri? Institusjoner er mer 
til skade enn gavn og skal 

vekk fra samfunnet. Likevel 
kan folk ikke bli tvangsinnlagt 

fort nok hvis de er til bry.

Forfeilet ideologi? Ved å regu-
lere menneskelige lidelser po-
litisk oppstår det et vakuum 
mellom den politiske gode 

vilje og virkelighetens verden. 

av Jannike E.Snoek
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aktuelt fra of-styret

Hovedpunktene
Of støtter forslagene til faglig organisering, og til or-
ganisering av yrkesforeningene på høyere nivå enn 
lokalt. Of kan ikke slutte seg til forslagene for geografi sk 

omorganisering. Dnlf bør utsette dette spørsmålet nå, 
og i stedet iverksette en prosess for utvikling av lokale 
organisasjonsledd for yrkesforeningene.

Geografi sk organisasjon
Rammebetingelser
Sentralstyrets forslag oppsummerer nye rammebetin-
gelser uten å gi dem strategisk valør. Konklusjonen, 
at helsereformens virkninger neppe representerer 
grunnlag for dyptgripende organisasjonsprosesser, 
virker svakt begrunnet.
Of mener:
• De samlede konsekvenser av fi nansiering og organisato-

risk reform er neppe avklart. Situasjonen for sykehusle-

gene, halvparten av Dnlf’s medlemmer, har vært under 

dramatisk endring siden organisasjonsprosessen startet. 

 Det er problematisk å evaluere vår organisasjon mens 

helseforetaksstrukturen er under etablering.
• Fylkeskommunal forvaltning etterspurte i liten grad 

styringsverktøy i sykehusene. Reformen har medført at 

sykehusleger må forholde seg til arbeidsgiver på en ny og 

skjerpet måte. 

• Reformen har gitt føringer med potensiale til å realisere 

samhandling på tvers av yrkesforeninger, spesialiteter og 

geografi ske skiller. 

Fylkesavdelingenes funksjon
Sentralstyrets forslag betrakter fylkesavdelingene: 
Finnmark og Sogn og Fjordane evalueres som godt 
fungerende; identifi serbare, stedegne organisasjoner 
som er genuint og lojalt opptatt av å forbedre helsetje-
nestene i sine lokalsamfunn. 
Of mener:
• Geografi sk organisering er strategisk riktig når det resul-

terer i omsorg for funksjoner som skissert. De to eksem-

pler oppfattes som unntak fra generelt funksjonsnivå for 

fylkesavdelinger.

Sentralstyrets forslag dokumenterer ellers bare Fyl-
kesavdelingenes synspunkter; de mangler annen kon-
sensus enn videreføring på grunn av tradisjon. Det 
innrømmes at foreningen lider av rekrutteringspro-
blemer og dårlig engasjement; dette blir ikke kon-
kretisert eller analysert. Vitalisering antas nødvendig, 
men ”bedre rådgivning fra sentralt hold” oppleves 
som et nokså tilfeldig løsningsforslag. 
Of mener:
• Høringsnotatet svikter grunnleggende i vurderingen av 

fylkesavdelingenes faktiske funksjon. De fl este steder har 

de utspilt sin rolle.

Regionale oppgaver 
Sentralstyret sier sin mening om regional represen-
tasjon – fi nansiering, selvstendighet, størrelse, intern 
funksjon i foreningen, og ekstern funksjon ut mot 
samfunnet. 
Of mener:
• Sentralstyret begrunner knapt sine synspunkter.

• Regionale beslutninger legger direkte og bekymringsfulle 

premisser for halvparten av foreningens medlemmer - og 

indirekte for omtrent resten. Dette er viktig for medlem-

mene, men er ingen synlig premiss for sentralstyret. 

• En akse med forankring av yrkesforeningene også på 

regionsnivå er ønskelig. Regionsutvalgene må styrkes; 

lokale hovedtillitsvalgte, organisasjonstillitsvalgte eller 

landsrådsrepresentanter må velges til å representere de 

lokale yrkesforeningene.

• Moderforeningen sentralt må ivareta oppfølging av det 

regionale nivå. Et kompetent og tungt sentralt sekreta-

riat er den instans som vil gi medlemmene best støtte i 

konkrete saker. 

• Inntil RHF’ene har blitt fasttømrede elementer, vil Of’s 

strategi likevel være å vektlegge ytterpunktene i den geo-

grafi ske akse: Det lokale og det sentrale nivå. Et velfunge-

rende lokalt nivå er en forutsetning for å kunne gi tyngde 

til det regionale.

Yrkesforeningene 
Sentralstyret bruker en knapp side til oversikt og his-
torikk, og et par sider på grensesnittet mellom LSA, 
Namf, LVS, Oll og en primærmedisinsk legeforening. 
Det fokuseres og konkluderers på bakgrunn av intern 
logikk. Yrkesforeningenes eksterne utfordringer er 
ikke omtalt. 
Of mener:
• Sentralstyret har ikke beskrevet de store yrkesforeningene 

og deres situasjon under nye ytre rammebetingelser. Det 

er eiendommelig.

Sentralstyret karakteriserer yrkesforeningene i et al-
ternativ til geografi sk organisering: … yrkesforenings-

baserte samarbeidsutvalg som er løs i struktur og funksjon, 

anonyme, med potensiale til å fraksjonere foreningen, og 

gjøre den mindre demokratisk samt at den enkelte yrkesfo-

rening blir ”seg selv nok”. 

Of mener:
• Dette er neppe den eneste måten å integrere yrkesfore-

       R E D A K T Ø R E N O P P S U M M E R E R

Organisasjonssaken 
               – høringssvaret fra Of

 SENTRALSTYRETS FORSLAG  HØSTEN 2004

færre fylkesavdelinger færre yrkesforeninger, i alt 5
Faget knyttes tettere 
 til foreningen

• 14 lokalavdelinger, inkl. Norsk 
Medisinstudent Forening 

• Østfold og Akershus, Hedmark 
og Oppland, Buskerud, Vestfold 
og Telemark, Aust- og Vest-Agder 
samt Sør- og Nord-Trøndelag slås 
sammen

• Foreningen for leger i vitenskaplig 
statlig virksomhet

• Norsk overlegeforening
• Praktiserende Spesialisters 

Landsforening
• Primærmedisinsk forening 

(–medlemmene fra Alment 
praktiserende lægers forening, 
Leger i samfunnsmedisinsk 
arbeid  og Norsk arbeidsmedisinsk 
forening)

• Yngre legers forening

• Spesialforeninger som dekker en 
spesialitet kalles fagmedisinske 
spesialforeninger. 

• Obligatorisk medlemskap for 
spesialister i spesialforening for 
den spesialitet man arbeider i

• Egen fagkontingent for alle – tilfal-
ler de fagmedisinske foreningene

• Øvrige spesialforeninger som før
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standen om at det er legelønnin-
gene som ødelegger økonomien i 
helseforetakene. Legelønningene 
kan gjerne være høye, sa han, bare 
nivået er riktig begrunnet. Vi må 
selv tro på, og stå for verdien av vår 
kompetanse. 
 Riktignok var vår lønn ute av 
kontroll ved oppgjøret i 2003. Men 
i perspektivet 2002 – 2004 var læ-
rerne lønnsvinnere (+ 18 %), fulgt 
av industrifunksjonærer (+16 %). 
På 3. plass kom vi (+15,8 %). Lønns-
veksten  er ikke en objektiv fasit, 

men det beste som partene sentralt 
kan være enige om – det fantes 
nemlig ingen omforent lønnsdefi -
nisjon på forhånd.
 Haukaas poengterte videre at av-
taler er juridisk svake dokumenter. 
De må ha en politisk funksjon i for-
hold til hva som er mulig å komme 

møte

Of’s tariffkonferanse 2005 gikk 
tradisjonen tro av stabelen på 
danskebåten. Deltakelsen var 
god, engasjementet høyt og 
stemningen upåklagelig – en 
indikasjon på at våre tillitsvalg-
te behersker kunstformen iro-
nisk humor.

En inspirerende 
avledningsmanøver.
Administrerende direktør i NAVO, 
Lars Haukaas, presenterte seg som 
idiotforklart; det har han blitt av et 
fl ertall av NAVO’s samhandlings-
partnere. Samtidig komplimenter-
te han sykehuslegers kompetanse 
og faglighet. Muligens har vår for-
ening ikke støttet hans forklarelse 
offentlig. 
 Haukaas’ politiske hovedbud-
skap var at overleger er så høyt løn-
net at vi må slutte å forlange gene-
rell lønnsøkning i prosent. Denne 
lavtlønnstaktikk underbygger bare 
ministerens og andres oppfatnin-
ger av vår grådighet. Haukås ser 
oss dessuten som håpløst defen-
sive i forhold til myndighetenes 
fordommer; for eksempel til på-

tilbake til medlemmene med. Der-
for kan de være uklare med hensikt. 
På denne bakgrunn rettet han eine 

grausame salbe mot legenes evne til 
å lage juristeri og derpå følgende 
rettstvister av avtaleverket. Salen 
forsøkte å realitetsorientere ham 
om at lokale arbeidsgivere i bud-
sjettpanikk har fullstendig likever-
dig kompetanse i så måte. 
 Direktøren irriterte seg også over 
at leger ikke bekymrer seg for fore-
takenes økonomi. Salen påpekte at 
den vanskelig kan tas helt på alvor 
når den fl ere ganger årlig endres 
dramatisk ved enkle pennestrøk; 
dette skal ikke ligge på arbeidstake-
res skuldre.
 Sår var Haukaas i sitt budskap 
om den personlige belastning ved 
å være NAVO-leder, og få julig over-
alt. Han skapte nok en viss profesjo-
nell empati i salen - som taktfullt lot 
være å nevne at øvelsen dessverre er 
selvvalgt, og for øvrig kan utføres 
mer eller mindre hensiktsmessig.
 Denne referent fi nner det på-
fallende at NAVO-direktøren ikke 
hadde bemerkninger til situasjo-
nen ute i foretakene. Økonomisk 

status sto ikke på dagsorden. Det 
gjorde heller ikke styringskrisen 
som foretakenes linjeledelse grad-
vis har oppdaget; styringsverktøy 
fantes knapt i den fylkeskommu-
nale arven. 

 Uthaling av forhandlingene ble 
kryptisk kommentert av Haukaas. 

”Vi er inne i et så lite rom at ingen av 
oss ville være glade over avgjørelser 
som må tas nå.” Så vidt grunnplanet 
har oppfattet, har forhandlingene 
hittil ikke dreid seg om penger, men 
prinsipper. Siden Haukaas’ tale den-
ne dagen vesentlig var om penger til 
legene, er det naturlig å takke ham 
for en inspirerende og morsom av-
ledningsmanøver.

Hva er i veien med 
forhandlingene?
Of-leder Lars Eikvar informerte oss 
på Of’s landsråd i oktober om for-
handlingene. Nå, i februar, var det 

 Redaktørens blikk på

Of ’s årlige tariffkurs 
på danskebåten 3. – 5. februar 2005 

Leger har for lengst tatt 
skrittet ut av den kollektive 
industrielle logikk. Deres 
lønnsnivå gjør det politisk 

umulig å begrunne generell 
lønnsøkning. 

De sentrale partene er enige 
om at lønnsveksten for leger 
i sykehus var15,8 % etter for-

handlingene i 2002-3. 

ningene i et geografi sk samarbeid på. Yrkesforeningene 

er skjelettet i en oppegående moderforening.

Legeforeningen som helsepolitisk aktør
Sentralstyrets forslag fastslår at fylkesavdelingene har 
ansvar for helsepolitisk debatt i fylkene, og at leger 
savner møteplasser for å diskutere felles faglige ut-
fordringer på tvers av yrkesforeningene. Sentralstyret 
har også registrert et udekket behov for velfungerende 
faglig rådgivning til tillitsvalgte. 
• Hva sentralstyret med dette sier om fylkesavdelingens 

funksjon burde vært en del av organisasjonsdebatten. 

• Skal foreningen lykkes med tradisjonelle fagforenings-

oppgaver, må krav stilles i et bredt samfunnsperspektiv. 

Det er både mulig og klokt med et sterkere element av 

samhandling mellom yrkesforeningene enn i dag.

En vei videre for det lokale nivå?
Of ser at kultur for samhandling mellom yrkesfore-
ningene på lokalt nivå er begrenset. For at Dnlf’s mål-
setting skal sikres, må fremtidig lokal samhandling 
derfor gis både et formelt og et reelt grunnlag. Hen-
synet til hele foreningens troverdighet tilsier at sam-
funnsperspektivet må integreres systematisk i fagfo-
reningsarbeidet på lokalt nivå. 
• En tilgrunnliggende analyse må omfatte lokalled-

dets oppgaver, men også årsakene til at de eventuelt 
ikke har latt seg utføre. 

• Yrkesforeningene på lokalt nivå må gis felles eier-
skap til analysene, og ansvar for konsekvensene av 
dem – et første skritt mot reell samhandling og lokal 
revitalisering. 

• Valg av organisasjonsform kan deretter være stan-
dardisert lokal organisering, eller ivaretakelse av 
nødvendige funksjoner og plikter i en - for lokalite-
ten - best mulig egnet struktur.

• Tilnærmingen understreker et etterspurt krav til 
sentral tydelighet, men også til lokalt ansvar, kreati-
vitet, innsats og samhandling. 

• Oppgradering av tillitvalgtes status og kompetanse 
bør integreres i prosessen.

• Prosessen forutsetter en plan for hensiktsmessig 
ressursbruk.

 Utfordringene løses ikke ved å slå sammen noen fyl-
kesavdelinger. Derimot kreves både omtanke og tid; 
prosessen inneholder nødvendigvis et betydelig ele-
ment av kulturarbeid.
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Lars HaukaasMarie Wedin

lite nytt å tilføye
 A1-forhandlingene (Akademi-
kerne vs NAVO) holdt altså på i 
nærmere et halvt år før man ble 
enige om hvordan man kunne 
være uenige om plasseringen av so-
siale bestemmelser. Akademikerne 
ville ha dem i A1. NAVO ønsket 
dem i A2 for legenes del, og i B-
overenskomsten for de andre aka-
demikerforbundene - som ikke har 
noen A2. NAVO-strategien er selv-
følgelig å koble sosiale bestemmel-
ser sammen lønnsbestemmelsene, 
slik at man kan handle med dem 
etter kortsiktig forgodtbefi nnende. 
Dette er et alvorlig press mot våre 
rettigheter. Med samme kompetan-
se og arbeidsområde ender arbeids-
takere opp med ulike rettigheter. 
Like før jul ble man enige om å løse 
dette etter B-delsforhandlingene – i 
den såkalte ”sløyfen” – for å kom-
me videre. 
 A2-forhandlingene kunne starte 
like over nyttår. NAVO har startet 
med å trekke inn tvistesakene fra 
siste overenskomst. Og der står 
man. Flere og fl ere tror at NAVO 
trenerer igangsettelse av B-delsfor-
handlingene. Jo lenger ut i 2005 

man kommer, dess større sjanse for 
å vinke farvel til oppgjør for 2004. 

Totallønn?
Nytt av året er partenes oppmunt-
ring til løsninger med totallønn. 
Dette krever god tillit mellom lo-
kale parter, samt evne til forutsig-
barhet i styring av arbeidsforhold. 
Mange foretak er neppe modne for 
dette. Men vi bør berede grunnen, 
og innstille oss på tankegangen. 
 Foreløpig har Rikshospitalet 
mest erfaring; de avtalte ordningen 
for to år siden. En bør merke seg 
at Rikshospitalet historisk har god 
tillit mellom arbeidsgiver og leger. 
Og fagligheten står sterkere i for-
hold til administrasjonen her enn 
noe annet sted. HTV/Of på Riks-
hospitalet, Geir Ketil Røste gir en 
utførlig omtale av totallønn på an-
net sted i bladet.

Søta bror foran oss 
på vei ned trappen?
Marie Wedin er leder for den sven-
ske Sjukhusläkarföreningen, Of’s søs-
terorganisasjon, og berettet om sven-
ske erfaringer med lønnsdannelse. 
 I perioden 1994 – 2003 økte 

overlegenes lønn med 25,1 %; de 
hadde i perioden en betydelig be-
dre lønnsvekst enn tidligere, og 
enn de fl este andre yrkesgrupper. 
Nå skal de reforhandle overens-
komst i mars, og har gjennomført 
en svær spørreundersøkelse som 
viste interessante trender.
 Svenske overleger har hatt indivi-
duell lønnsdannelse i mange år. Den 
kan være basert på ulike kombinasjo-
ner av ren sjefsavgjørelse, målopp-

fyllelse og individuell lønnssamtale. 
Prinsippene praktiseres neppe en-
hetlig fra sykehus til sykehus, men i 
sum og gjennomsnitt kan klare vin-
nere og tapere plukkes ut. 
 For eksempel er det forskjell mel-
lom spesialiteter. Laboratorie-leger 
har et gjennomsnittlig påslag på 8 
%, trolig på grunn av høy etterspør-
sel. Sett med norske DRG-briller er 
det påfallende at opererende spe-
sialiteter kommer dårligst ut i sam-
menligningen.
 Fartstid som spesialist gir uttel-

menn. Forskjellen ligger i størrel-
sesorden 2 – 4 % alt etter sykehus-
typen. Årsaken kan være kvinners 
lavere arbeidskapasitet på grunn 
av morsfunksjonene, eller kultu-
relle forskjeller mellom fl est mann-
lige sjefer og mange kvinnelige ar-
beidstakere.

 Marie Wedin anga at 35 % av de 
spurte hadde vært i lovfestet lønns-
samtale med sin sjef. 80 % av alle 
spurte ønsket å fortsette med in-
dividuell lønn. Risikoen ved rene 
sjefsavgjørelser, samt skjevheter 
som følge av trynefaktor i lønns-
samtaler er ikke kartlagt. Utfyl-
lende beskrivelse av den svenske 
spørreundersøkelsen kan leses i 
tidsskriftet Sjukhusläkaren 4/2002 
(www.sjukhuslakaren.se)

 

             FORHANDLINGER

NAVO: Norsk arbeidsgiverforening for virksomheter i offentlig tjeneste. Sammenslutningen omfatter 
blant annet spesialist-helsetjenesten, Telenor, Posten, Den Norke Opera, med fl ere

A1: Akademikerne forhandler med NAVO om helt overordnede elementer

A2: Dnlf ved Sentralstyret forhandler med NAVO-helse om generelle forhold for alle leger

B: Dnlf ved foretaks- eller hovedtillitsvalgte forhandler med det enkelte helseforetak om presiseringer av, 
og tillegg til A2

Kvinner har dårligere lønn 
enn profesjonelt 
sidestilte menn.

ling med rundt 8 % per 10 år.
 Det lønner seg dessuten å skifte 
arbeidsplass ofte. Overleger med 
arbeidsforhold som har vart under 
to år, har i snitt et påslag på knapt 
10 %. Vikarer og midlertidig ansatte 
er i samme gruppe, med påslag på 
henholdsvis 9 og 11 %. Ingen vinner 
på å være tro tjener i systemet.
 Sterkest utslagsgivende er hvil-
ken arbeidsgiver man har. Er den-
ne privat tilsier det et lønnspåslag 
på 44 %.
 
Hva slags sykehus man jobber på 
er også av betydning. Litt uventet 
for oss gir universitetssykehus bare 
et påslag på 2,5 %, mens länssjuke-
hus, svarende til våre gamle sen-
tralsykehus, gir et påslag på knapt 7 
%, og länsdelssjukehus (våre gamle 
fylkessykehus) 7, 6 %. Mer intuitivt 

er det at den nordligste region løn-
ner vel 10 % bedre enn de sentrale 
regionene. 
Kvinner har, som fryktet, dårligere 
lønn enn profesjonelt sidestilte 

Privat arbeidsgiver tilsier 
et lønnspåslag på 44 %

Det lønner seg å skifte
 arbeidsplass ofte
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få bukt med feilbruk og gale tolk-
ninger av selv elementær statistikk. 
Men troen på dette som eneråden-
de vitenskapelig standard, er for 
snever. Og jeg tror sykehuskolleger 
er i ferd med å erkjenne det. 

Hva har avholdt oss fra en riktig er-

kjennelse så langt?

Som leger har vi knapt vitenskaps-
teoretisk eller -teknisk grunnutdan-
nelse. Derfor har mange ukritisk 
kjøpt Cochranekonseptet. Og ter-
minologien har medvirket; ”kunn-
skapsbasert medisin” og ”kvalitet-
studier” skrives alltid med liten 

”k”. Den som behersker språket får 
makt. Å kapre disse beskrivende 
ord som navn på egen aktivitet, er 
litt av en erobring. Men de skal ha 
stor ”K”, for å vise at dette er navn. 
Aktivitet kan være basert på kunn-

annen måte, å gi makt til byråkra-
ter med feil type innsikt. En vinner 
ikke mye ved å ofre faglig forank-
ring på rettferdighetens alter.      

Dine motstandere lurer nok på hvil-

ken virkning evidensbaserte konklu-

sjoner har på omsetningen i din pri-

vate bedrift?

Neppe noen i det hele tatt. Jeg 
har ikke eierinteresser i min be-
drift, men er engasjert i faglige 
retningslinjer, og holder meg til 
dem jeg mener er riktige. Derfor 
foretrekkes vi kanskje av noen. På 
den annen side vet jeg at kolleger 
som er uenige i mitt syn, unngår å 
henvise hit. 

Er Nasjonalt kunnskapssenter for hel-

setjenesten dødfødt?

Vi trenger en pådriver for å følge 
opp konsekvensene av dokumen-
terte resultater. Men senteret går 
mot en uberettiget allviterstatus; 
etter min mening savnes kompe-
tansen som ”sublim” nasjonal hel-
serådgiver. Kunnskapssenteret må 
gis teoretisk forankring, organise-
ring, ledelse og samfunnsposisjon 
knyttet til en helt annen vitenska-
pelig horisont enn i dag.

Her ligger noen skrekkscenarier i luf-

ten? 

Skrekkscenariet er at byråkratiet 
gis faglig myndighet i skjul, får 
posisjon som informasjonsfi lter, 
og blir ministerens utøvende, for-
lengede arm. Her gjelder det for-

intervju

Arne Høiseth, er dette stormløpet mot 

dagens medisinske mantra vel betenkt 

– hva er din motivasjon?

For ti år siden ble noe av det jeg 
gjorde vurdert i Tidsskriftet med 
henblikk på om det var ”kunnskaps-
basert”. Senere har forskjellig fag-
lig engasjement bragt meg i kon-
takt med Kunnskapsbasert medi-
sin. Jeg ble forskrekket over noe av 
det jeg mente å se; til en viss grad 
har jeg derfor forsvart egne faglige 
standpunkter i forhold til baken-
forliggende erkjennelsesfi losofi er 

– hvorav Kunnskapsbasert medi-
sin er en. 

Din kritikk passer dårlig med Cochra-

nekonseptets status i sykehusvesenet. 

Klarer du å overbevise fem, seks tusen 

overleger om at de tar feil?

Uten tvil oppsto Kunnskapsbasert 
medisin på det beste grunnlag, 
nemlig å rydde opp i misforstått 
bruk av statistisk signifi kans. Vur-
dering av dokumentasjon på bred 
basis var et utmerket konsept for å 

skap uten å hvile på ”Kunnskapsba-
sert medisin”. Studier kan være av 
høy kvalitet uten å være ”Kvalitets-
studier”. 

Så da er det ikke selve metoden, men 

et vitenskapelig trangsyn du jakter 

på?

Nettopp. For få år siden anførte 
Senter for medisinsk metodevurdering 
i et skriv at ”..av titusen studier om 
MR, er bare en håndfull randomi-
serte og brukbare i beslutningspro-
sesser”. Men poenget er at også de 
titusener er nødvendige for våre be-
slutninger, både om enkeltpasien-
ter og generell anvendelse av MR. 
 Det er forbausende hvordan 
randomiserte studier kanoniseres 
som eneste grunnlag for almen 
medisinsk innsikt. Men bare et få-
tall problemstillinger, for eksempel 
medikamentutprøvning, egner seg 
til slik forskning. Cochranefi loso-
fi en er en av fl ere naturvitenska-
pelige retninger, og har smalere 
relevans enn mange tror. Klinisk 
medisin i full bredde lar seg ikke 
omfatte av den, like lite som av no-
en annen enkelt metode.

Hva med Nasjonalt kunnskapssenter 

for helsetjenesten i dette bildet? 

Senterets 80 ansatte lever isolert 
fra klinisk håndverk og erfaring en-
ten de er leger eller statistikere. De 
baserer seg på denne ene metoden, 
og representerer derfor et forfl atet 
bilde av klinisk virksomhet. Som 
hovedreferanse for medisinsk 
praksis og forsvarlighet kan dette 
være ødeleggende. 

Har du eksempler på ødeleggelser? 

Problemet er at ufaglærte gis mu-
lighet til å uttale seg som eksperter. 
For å praktisere Kunnskapsbasert 

medisin behøver man et kort semi-
nar, teorien er ikke vanskeligere. Vi 
har nylig hatt en viktig diskusjon 
om blodtrykksbehandling der fag-
eksperter syntes å bli overkjørt av 
myndighetenes rådgivere; byråkra-
ter satte den medisinske standard. 
Trusselen er myndighetenes svek-
kede mulighet til å forstå grunn-
laget for pasientbehandling. Hel-
se-Norge har naturligvis ikke rast 
sammen, men er faktisk truet. 

Så alt var mye bedre før i tiden?

Ekspertpaneler nedsatt ad hoc i fag-
miljøene ivaretok i hvertfall faglig-
heten på en god måte når samfun-
net trengte råd. 

Mange kan dokumentere at fagmiljø-

ene ofte meler sin egen kake i stedet for 

å gi samfunnet gode råd. 

Det kan vel ikke benektes. Men 
minst like galt blir det, bare på en 

 Nasjonalt kunnskapssenter 
 for helsetjenesten
• Selvstendig forvaltningsorgan un-

derlagt Sosial- og helsedirektoratet.

• Består av det tidligere Senter 

for medisinsk metodevurdering 

(SMM), Stiftelsen for helsetjenes-

teforskning (HELTEF) og deler av 

Divisjon for kunnskapshåndte-

ring i Sosial-og helsedirektoratet.

• Etablert 01.01.2004.  

• Målsetting: Fremme helsepoli-

tiske mål - altså bidra til effektive, 

tilgjengelige, trygge, og likever-

dige helsetjenester av høy kvalitet 

- gjennom å styrke beslutnings-

grunnlaget for departement, direk-

torat og regionale helseforetak.

• Funksjon: Generere, oppsumme-

re, vurdere og formidle forsknings-

basert kunnskap, særlig i forhold 

til effekt, nytte og kvalitet på de 

metoder som helsetjenesten an-

vender. Senteret har ingen formell 

myndighetsfunksjon, og kan ikke 

instrueres i faglige spørsmål.

Redaktøren intervjuer Dr. med Arne Høiseth:

Evidence Based Medicine 
truer fagligheten!

Arne Høiseth er radiolog. Han er dr.med. fra 
1982 og ble senere professorkompetent. Dok-
torarbeidet omfattet blant annet matematisk 
metodikk. Fra 1992 har han vært medisinsk 
fagarbeider i privat virksomhet. Parallelt har 
han – i internasjonale multisenterstudier – dre-
vet kliniske utprøvninger med ansvar for fors-

kningsprotokoller og internasjonal publikasjon 
av resultater. I PSL’s medlemsblad, Legekun-
sten no4 2004, fremmet han knallhard kritikk 
av Kunnskapsbasert medisin slik Cochranefi lo-
sofi en anvendes i Norge. Han anser Nasjonalt 
Kunnskapssenter for Helsetjenesten som en 
blind profet. 

Cochranefi losofi en er en av 
fl ere vitenskapelige metoder 

og har smalere relevans 
enn mange tror.

Det er problematisk at 
ufaglærte gis mulighet til å 
uttale seg som medisinske 

eksperter.

Skrekkscenariet er at 
byråkrater gis faglig myndighet 

i skul, får posisjon som 
informasjonsfi lter, og blir 

ministerens utøvende, 
forlengede arm

Arne Høiseth
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aktuelt fra of-styret

raskt inntre unødvendige tolknings- 
og oppklaringsrunder overfor en 
allmennhet uten bakgrunn for ny-
anserte vurderinger.  Pasientenes 
informasjonsbehov må dekkes gjen-
nom andre kanaler, for eksempel 
avdelingsvise nettsider, utfyllende 

og pedagogisk tilrettelagte skriv om 
aktuell problemstilling, samt opplæ-
ringstilbud i henhold til pasientret-
tighetsloven.

Metodeboken en tvangstrøye
Medisinsk virksomhet er helt ulik 
håndtering av tannhjul, drivreim 
og motor. Det som litt «metafysisk» 
kalles legekunst lar seg ikke enkelt 
pakke inn i et sett av regler, prose-
dyrer og avtaler. Skjønn og fornuft 
har en nødvendig plass i en hver 
konkret situasjon; metodebokens 
oppskrift kan settes til side på slikt 
grunnlag. Iveren etter å lage den 
perfekte metodebok kan gjøre den 
omstendelig, alt for detaljert og i 
verste fall rigid. Faren blir da at le-
gene hverken får insitament eller 
frihet til å tenke selv.  
En metodebok er et hjelpeverktøy i 

en dynamisk prosess. Ny kunnskap 
må alltid farge avdelingens arbeids-
profi l; det er derfor innlysende at 
avdelingenes leger har ulike me-
ninger om faglige detaljer. Store 
linjer og hovedpunkter bør komme 
klart fram i metodeboken, men den 
må åpne for skjønn. I den grad den 
fravikes, bør det dokumenteres og 
begrunnes i journalen. De fl este av-
delinger trenger stadig et løft for en 
bedre dokumentasjonskultur, både 
av hensyn til informasjonsfl yt og ju-
ridisk sikkerhet.

Metodeboken en 
juridisk utfordring
Etter uønskede hendelser er me-
todeboken en viktig premissleve-
randør for sykehusets skadeutvalg, 
pasientskadeerstatningen, sykehus-
ledelsen og involverte jurister.  Da 
er det viktig å holde fast på at den 
er et retningsgivende verktøy. Men 
den kan leses av utenforstående, og 
må derfor også utformes med hen-
blikk på hvordan den blir forstått og 
tolket. Det er all grunn til å gjenta at 
skjønn er en vesentlig del av legers 
vurderingsgrunnlag, at rigide dog-
mer sjelden har plass i medisinsk 
praksis og at journalføring er nød-
vendig ved avvik.

Metodebok styrker tverrfaglighet
En sykehusavdeling er ikke en en-
som øy i sykehuslandskapet, men 
har oftest viktige berøringspunkter 

med andre aktører rundt pasienten. 
Dette bør refl ekteres i metodebøke-
ne. Samhandlingsprofi ler bør for-
maliseres profesjoner og avdelinger 
imellom.

Spesialitetskomiteenes arbeide
Spesialitetskomiteene er våre ek-
sterne, faglige vaktbikkjer. Noen av 
oss har ment at det burde være nok 
med en nasjonal metodebok som 
omfatter en hel spesialitet. Argu-
mentet er at spesialistenes virksom-
het er så ensartet at det er dumt å 
fi nne opp det samme kruttet på 
hver sin tue; det fi ns da også fl ere 
fremragende skrifter fra spesiali-
tetskomiteer og undergrupper i regi 
av Dnlf.  Men ulike praktiske, kom-
petanse- og ressursmessige forhold 
gjør at blåkopier av en metodebok 

ikke uten videre kan anvendes i en 
hver avdeling. Det utdanningsmes-
sige poeng er dessuten av strategisk 
betydning; avdelingene bør derfor 
utarbeide og oppdatere sitt eget ar-
beidsverktøy – med spesialitetsko-
miteens retningslinjer som mal når 
det er mulig. 
 Metodeboken er både et praktisk 
og et strategisk verktøy – en bok vi 
derfor aldri skal bli ferdige med.   
 

 

Gjennom lovverkets krav til for-
svarlighet av elektromedisinsk 
utstyr, faglig oppdatering og ef-
fektiv behandlingsprosess, har 
sykehusavdelinger og labora-
torier utviklet et naturlig behov 
for metodebøker. En slik «ko-
kebok» uttrykker avdelingens 
håndtering, teknikk og policy. 
Innholdet er medisinsk faglig 
fundert, men utgjør en felles 
faglig konsensus om metoder. 
Slik unngås sprik i arbeidsmeto-
der og teknikk, samt unødven-
dig prøving, feiling, og tidstap. 
Det er viktig å poengtere at en 
metodebok ikke er en lærebok.

Hvordan oppstår en Metodebok?
Uansett rutiner og profi l har de 
fl este enheter en klar ledestjerne; 
metodeboken skal på en systema-
tisk måte uttrykke dagens medisin-
ske kunnskap omsatt til praktisk 
handling og organisering. Vanlig-
vis anvendes intern undervisning 
for å gjennomgå tema for tema. 
Oppgavene fordeles mellom alle 
avdelingens leger, over- som un-
derordnede. Det lages en syntese på 
basis av oppdatert litteratur; denne 
sammenholdes med avdelingens 
løpende rutiner, og danner grunn-
lag for endringsforslag som legges 
fram i plenum. Her blir forslagene 
eltet og hamret inntil konsensus. 
Målet er å tilby den beste medisin-
ske kunnskap og praksis som står 

Metodebok,   – hjelp eller svøpe

 …skjønn er en 
vesentlig del av legers 

vurderingsgrunnlag, rigide 
dogmer har sjelden plass 
i medisinsk praksis, og 

journalføring er nødvendig 
ved avvik…. 

av Håvard Skeidsvoll, styremedlem i Of.

til rådighet – eller som svenskene 
sier, verksamhet enligt vetenskap 
och beprøvad erfarenhet.    

Anvendelighet
Metodebøker blir i de fl este avde-
linger for sjelden oppdatert. En bør 
derfor sikre systematisk fornyelse, 
f.eks. minst hvert annet år. Dette bør 
skje som ledd i løpende intern-un-
dervisning; det bidrar til opplæring 
av nyansatte leger, og oppdatering 
av gamle travere. 
 Bøkenes format og plassering 
medvirker også til at de anvendes 
for sjelden. Tilgjengelighet bør 
fremmes ved å trykke dem i lomme-
format med robust perm og papir. I 
tillegg bør de ligge inne i det lokale 
datanettverk. 

Hvem har tilgang til metodeboken
Dette er først og fremst verktøyet til 
avdelingens leger, vikarer, medisi-
nerstudenter og sykehusets øvrige 
leger.  Men også samarbeidende 
faggrupper bør ha tilgang, for be-
dre forståelse av sykdommene og 
legenes tenkesett rundt dem; i dette 
ligger også styrking av tverrfaglig 
samhandling. 
 Mange har slått til lyd for å legge 
metodebøker ut offentlig, på det åp-
ne nettet.  Undertegnede hører med 
blant dem som har betenkeligheter 
med dette. Rundt et internt og sum-
marisk arbeidsdokument, skrevet 
vesentlig av og for legene, kan det 

Metodeboken er ikke 
en lærebok, men et 

hjelpeverktøy.

JAVISST!
«Sørlandet Sykehus har som 
mål å bli en ny type universi-
tetssykehus, ikke med utdan-

ning av leger, men med ut-
vikling av nye mastergrader i 
sykepleie og annen helseut-
danning på høgskolenivå»

 Fædrelandsvennen 16.10.03.

svarlighet for både pasienter og 
helsepersonell. Alle må tape når 
medisinsk behandling og prose-
dyreavvik mister bredden i faglig 
forankring.

Du ser dette akademisk og sam-

funnsmessig. Hva med våre menige 

slitere? 

Faglig vil ”Best practice” lett opp-
fattes som fasitsvar med to streker 
under. Vi stimuleres til å slutte å 
undres, og slutte å tenke selv. Det 
kan være ille nok. I den ene enden 
er denne grøfta veldig dyp; nem-
lig der ”Evidence Based” er ueg-
net som metode, men likevel blir 
anvendt.

Tror du helseforetakenes leger bør 

sove dårlig på grunn av utviklingen? 

Jeg leser jo at det står elendig til 
med både økonomi og fagutvik-
ling hos noen av dere. Fasitlignen-
de prosedyrer kan nyttiggjøres av 
mange som er billigere enn leger. 
Da tapes naturligvis vurderingsev-
ne og resonnement. Det samme 
gjør beredskap på komplikasjoner 
og bivirkninger. Spesialisthelse-
tjeneste på høyskolenivå til en bil-
lig penge kan markedsføres som 
godt nok, men vil gi dårlig kvalitet. 
Det er kanskje et realistisk skrekk-
scenario… 
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