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Jeg trer med dette nummer av Over-
legen inn i rollen som redaktør og det er 
vel naturlig at jeg gir meg litt til kjenne. 
Muligheten for å være med i debatten 
om de mange omveltninger som nå 
foregår i helsevesenet, var den viktigste 
grunnen til at jeg tok utfordringen.  

Det siste året har Overlegeforeningens 
leder skjøttet denne oppgaven på en 
strålende måte - ikke minst har bladets 
layout fått et betydelig løft. Dette er et 
uttrykk for at Of ønsker å satse ytterli-
gere på Overlegen som medlemsblad, 
min ambisjon i første omgang må være 
å opprettholde dette nivået. Overlegen 
er blitt et skrift som fanger oppmerk-
somheten og innbyr til ”berøring”,  
det kommer dermed lettere øverst i 
tidsskriftbunken  -  det forplikter.  
Et hovedtema i hvert nummer kan 
være et konsept, og dette har vi tenkt  
å prøve ut i de neste utgavene. Det er 
kanskje en større utfordring redaksjo-
nelt, men det kan være verdt det ved at 
man får belyst temaene fra flere syns-
vinkler, samlet. Det må likevel bli plass 
til saker fra den generelle helsepoli-
tiske debatten som faller i fanget på 
oss, som f eks helseministerens mange 
litt plutselige utspill…

I dette nummeret har vi fokusert på 
pasientsikkerhet. Dette er en vid over-
skrift og vil måtte dukke opp i flere 
nummer. Utgangspunktet denne gang 
er tall fra NPE som illustrerer omfang 

og håndtering av skadesaker. Hvordan 
håndterer vi uønskede hendelser, både 
med tanke på å ivareta kolleger eller 
andre medarbeidere som kommer i  
en vanskelig situasjon, og med tanke 
hvordan vi forbygger nye hendelser. 
Hvilke rutiner finns lokalt og på 
 høyere nivå? Hvordan omgås vi med 
slike hendelser i det daglige?

Et annet viktig tema som har mange 
dimensjoner er sammenhengen mellom 
volum og kvalitet. Dette henger nøye 
sammen med pasientsikkerheten oven-
for – eller gjør det det? Opplagt er det 
en sammenheng, men kanskje ikke like 
opplagt som vi intuitivt vil ha det til. 
Det finns en del rapporter som viser et 
variert bilde når en forsøker å se på 
dette, alt fra det som stemmer med 
oppfatningen ”øvelse gjør mester” til  
at samspillet mellom flere forhold i et 
behandlingsforløp gjør en slik lineær 
tankegang utilstrekkelig for å ha et 
riktig bilde av dette. Det er viktig å 
reflektere over dette og ikke å ha for 
skråsikre oppfatninger. En viktig 
 problemstilling med kanskje mindre 
opplagte svar enn mange av oss tror.

Faste stillinger for underordnede har 
vært kontroversielt for mange – en 
opplagt Ylf-interesse sak, møtt med 
mye skepsis fra arbeidsgiversiden og 
overlegene. I Sverige er nå så godt 
som alle underordnede ansatt i faste 
stillinger og innleggene i dette num-

meret vitner om gode erfaringer med 
dette i vårt naboland. 

Året startet med dramatikk i Midtøsten. 
2 av våre kolleger reiste ned for å hjelpe. 
De fikk hendene fulle av krigs kirurgiske 
utfordringer, men ble sam tidig langt 
mer sentrale som formidlere enn de 
kunne forestille seg. Uten annen presse 
tilstede rapporterte de hva de så og kom 
med dette i ”alle kanaler”. De har høstet 
mye ærbødig beundring og ros for sin 
fantastiske innsats, men måtte sannelig 
også tåle kritikk for tendensiøs og par-
tisk formidling fra katastrofen. Deres 
rapporter har senere bare blitt bekreftet 
av andre. Det er vel kanskje naturlig at vi 
stilt overfor katastrofer som skaper 
avmakt, velger å flytte fokus til noe 
håndterlig – her kollegenes  politiske 
farge? Vi fikk et intervju med Erik Fosse 
– midtsidene!

Kjære 
kollegaer



I sraels krigføring i Gaza har brakt  
2 av Norsk overlegeforeningens 

medlemmer, Erik Fosse og Mads 
 Gilbert, i fokus som aldri før. Deres 
velkjente tilknytning til palestinernes 
sak har medført påstander om ikke 
nøytral nyhetsformidling fra krigen. 
Det er imidlertid ikke Fosse og Gilbert 
som har valgt å være nær de eneste 
tilgjengelige kildene for norske og 
internasjonale media. Det er tydeligvis 
enighet om at denne begrensingen i 
antallet utenlandske journalister og 
andre observatører inne i Gaza var en 
villet og planlagt strategi fra Israels side.

De grusomhetene som krigen førte 
med seg var jo noe Fosse og Gilbert 
opplevde. De færreste av oss kan fore-
stille seg hvordan det er å stå i et akutt-
mottak når det varsles om 200 skadede 
som etter hvert strømmer inn med 
grusomme skader. Dette måtte rappor-
teres til det internasjonale samfunn. 
Ingen kan etter min mening hevde at 
disse legene hadde et ansvar for at 
Israels side av saken også ble dekket, 
enten det nå var selve krigen i Gaza 

eller virkningene i Israel av Hamas 
stadige rakettutskytningene fra Gaza 
mot Israel. Det ansvaret hadde 
 mediene, og til en viss grad Israel selv.

Norsk overlegeforening kan selvfølg e - 
lig ikke ta standpunkt om rett og galt/ 
skyld og uskyld i Midt-Østen, men vi 
kan gratulere våre to medlemmer med 
innsatsen de har gjort informasjons-
messig. Vi regner med å høre mer om 
den medisinske innsatsen etter hvert.

Fra våre etiske regler henter jeg  
2 paragrafer:
§ 1:(annet ledd): Legen skal bygge sin 
 gjerning på respekt for grunnleggende 
menneskerettigheter, og på sannhet og rett
ferdighet i forhold til pasient og samfunn.

§ 11: En lege bør etter sine forutsetninger 
medvirke til at almenheten og myndig
heter får saklig informasjon om medisinske 
spørsmål. En lege som avgir uttalelse om 
medisinske spørsmål til media, bør sikre 
seg adgang til å kontrollere hvordan 
uttalelsen blir offentliggjort.

Varmt i Gaza
M ed styremøtene i november og 

desember fullførte Helse Sør-Øst 
(HSØ) departementets bestilling om 
omstrukturering av spesielt sykehus-
strukturen i Oslo sentrum. Dannelsen av 
OUS, Oslo Universitets Sykehus ved 
sammenslåingen av RH, Ullevål og Aker 
var det tydeligste resultatet av prosessen.

Nå gjenstår gjennomføringen. Da 
svært lite er konsekvensutredet, det er 
ikke tilgjengelig investeringsmidler 
eller ledige bygninger er det duket for 
posisjonering og omkamper. Hva skal 
flytte til Gaustad, hva skal bli i Kirke-
veien og hva skjer med Aker når 
AHUS overtar store deler av det 
gamle opptaksområdet? Kan virkelig 
AHUS makte dette? Det er en meget 
stor prestisje for HSØ i dette prosjektet, 
og jeg tror det kommer til å bli 
 gjennomført, koste hva det koste vil. 

Mitt råd til fagområdene er derfor 
(fritt stjålet fra en reklamekampanje): 
Løp og kjøp. Eller sagt med andre 
ord, det eller de fagmiljøene som  
først klarer å bli enige om ny struktur, 
og definere hva som skal til for å 
 gjennomføre dette vil møte stor vel-
vilje og lettelse både i OUS og HSØ.

Det er dessverre allerede klare tegn på 
omkamper mellom de tre sykehusene 
om hvordan styrevedtakene skal tolkes. 
Det vil kreve stor gjennomføringsevne 
av styret og den nye direktøren i 
OUS. Også HSØ må ha et sterkt 
fokus på saken, og det lover ikke godt 
at Hovedstadsprosessen er borte fra 
 nettsidene deres. 

Kaldt i Oslo

Ny redaktør
Det er med glede vi i denne utgaven av Overlegen kan presentere bladets nye 
redaktør. Arild Egge (1960) er spesialist i nevrokirurgi ved OUS (RH), og han 
har sittet i spesialistkomitéen for nevrokirurgi, og han sitter i Spesialitetsrådet. 
Han har mye av sin utdannelse fra Tromsø, hvor han også tok dr.grad i 2004 
med tittelen: Clinical aspects on aneurysmal subarachnoid hemorrhage. Han  
vil nå ha observatør plass i Ofs styre, og ta plass i landsstyret.

AV OVerleGefOreNINGeNs leder
 ArNe lAudAl refsum
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Norsk pasientskadeerstatning 
– aktiviteter i 2008

NPE ble etablert som en midlertidig 
ordning i 1988 og lovfestet gjennom 
ikrafttredelsen av pasientskadeloven  
1. januar 2003. Ordningen kunne 
dermed markere 20 års virksomhet i 
2008. Vi vil våge den påstand at så vel 
norske pasienter som norsk helsevesen 
nyter godt av den beste måten noe 
land i verden har valgt å løse utford-
ringen med erstatningskrav innen 
helsesektoren. Pasienten har rett til 
erstatning der skaden skyldes svikt ved 
helsehjelpen, selv om ingen kan lastes 
for svikten. I særskilte tilfeller kan 
pasienten t.o.m. få rett til erstatning 
der det ikke foreligger svikt over-
hodet. Videre er det NPE – og ikke 
den enkelte institusjon – som er 
erstatningsrettslig ansvarlig for 
 skaden. Pasientskadelovens ansvars-

bestemmelser gjør at det ikke er nød-
vendig å lete etter ”syndebukker” eller 
ta stilling til om det er utvist uaktsom-
het i det enkelte tilfellet. Selv om det 
fortsatt kan oppleves som en belast-
ning for involvert helsepersonell 
 dersom pasienten fremmer et erstat-
ningskrav til NPE, er nok den ofte 
omtalte frykten for søksmål osv. 
 betydelig overdrevet. Den bunner 
sannsynligvis i manglende kunnskap 
om hvordan erstatningssystemet er 
organisert og virker i dag.

NPE mottar årlig mellom 3500 og 
4000 krav om erstatning. Av de saker 
som blir realitetsbehandlet, får om lag 
35 prosent medhold i at de har krav 
på erstatning. I 2008 utbetalte NPE 
nesten 660 millioner kroner i erstat-

ninger, i tillegg til at det ble anvist  
34 millioner kroner til utbetaling 
gjennom legemiddelforsikringen.

En viktig oppgave for NPE er å  
bidra med statistikk og andre inn - 
spill til helsevesenets arbeid med 
 skadeforebygging og økt pasient-
sikkerhet. Vi har etablert et godt 
 samarbeid med Nasjonal enhet for 
pasientsikkerhet i Kunnskapssenteret, 
og er litt stolte av at vi faktisk var den 
organisasjon som tok initiativet til  
den første nasjonale pasientsikker-
hetskonferansen som ble arrangert  
på Rikshospitalet i september 2008. 
Vi arbeider stadig med å utvikle 
 presentasjonen av og tilgjengeligheten 
til vårt eget statistikkmateriale. For 
NPE er det viktig at erfaringene fra 

AV sølVI flåte, rådGIVer OG
 rOlf GuNNAr JørstAd, AssIstereNde dIreKtør I NPe

Norsk pasientskadeerstatning (NPe) er et statlig forvaltningsorgan som behandler erstatningskrav fra 
pasienter i norsk helsevesen. fra og med 1. januar 2009 er NPe, i tillegg til å være ansvarlig for skader  
i den offentlige helsetjenesten, også ansvarlig for skader i det private helsevesenet. ut over dette, 
behandler NPe erstatningskrav på vegne av legemiddelforsikringen i Norge. Bare 1 av 3 får medhold  
i sin klage, og kun 1 % av klagene skyldes informasjonssvikt. siste nytt er at tallene fra 2008 viser en 
 tilbakegang på 9% i antall søknader.
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skadesakene kan bidra til læring og på 
denne måten komme helsevesenet til 
gode.

NPEs statistikkdatabase
Statistikkdatabasen inneholder infor-
masjon om mer enn 30 000 erstat-
ningssaker som har fått ansvarsvedtak 
i løpet av de over 20 årene pasient-
skadeordningen har eksistert. De 
medisinske opplysningene i sakene 
angir blant annet hvilken sykdom eller 
skade pasienten ble behandlet for da 
skaden skjedde, behandlingen som 
forårsaket skaden, type skade og 
 skadens omfang. Det blir skrevet et 
kort resymé av samtlige vedtak.

Medisinske områder  
i pasientskadesakene
NPE fattet vedtak om medhold eller 
avslag i nærmere 2500 saker i 2008. 
Medisinsk område er registrert ut i fra 
pasientens sykdomstilfelle, som oftest 
uten hensyn til ved hvilken avdeling 
pasienten fikk behandling, eller legens 
spesialitet. Fem medisinske områder 
representerer 64 prosent av det totale 
antall vedtak som ble fattet i 2008: 
Ortopedi/ortopedisk kirurgi er størst 
med en andel på nærmere 40 prosent, 
mens kreftsykdommer er nest størst 
med ti prosent. Gastroenterologisk 
kirurgi/fordøyelsessykdommer utgjør 
en andel på seks prosent, mens hjerte-
sykdommer og fødselshjelp/kvinne-
sykdommer begge står for andeler på 
fem prosent. De tre største områdene 
har endret seg lite gjennom årene 
med hensyn til størrelse.

Hvorfor pasientene fikk medhold
De siste årene har omtrent en av tre 
erstatningssøkere fått medhold i 
NPE. I 2008 var medholdsandelen  
36 prosent.

Over halvparten av vedtakene om 
medhold som ble fattet i 2008 er 
begrunnet med at det foreligger svikt 
under selve behandlingen.  Omtrent 

Medisinsk område Medhold Avslag Totalt
Allmennmedisin 6 11 17
Anestesiologi 10 53 63
Annet 2 0 2
Blodsykdommer 2 5 7
Endokrinologi 12 29 41
Fordøyelsessykdommer 4 29 33
Fysikalsk medisin og rehabilitering 1 5 6
Føde 21 43 64
Fødselshjelp og kvinnesykdommer 39 83 122
Gastroenterologisk kirurgi 49 59 108
Generell indremedisin  2 2
Generell kirurgi 7 12 19
Geriatri 1 4 5
Hjertesykdommer 43 78 121
Hudsykdommer 4 10 14
Infeksjonssykdommer og venerologi 15 32 47
Karkirurgi 12 32 44
Kjevekirurgi og munnhulesykdommer 1 3 4
Kreftsykdommer 96 151 247
Lungesykdommer 5 15 20
Nevrokirurgi 7 15 22
Nevrologi 18 79 97
Nyfødtmedisin 2 2 4
Nyresykdommer 9 3 12
Odontologi 1 8 9
Ortopedi (ikke kirurgisk) 85 163 248
Ortopedisk kirurgi 332 348 680
Plastikkirurgi 6 14 20
Psykiatri / psykologi 22 63 85
Radiologi 2 2 4
Revmatologi 6 15 21
Samfunnsmedisin (meningokokk B-sakene) 1 74 75
Thoraxkirurgi 1 1 2
Transplantasjon 2 4 6
Urologi 27 26 53
Øre-nese-halssykdommer 16 25 41
Øyesykdommer 19 64 83
Totalt 886 1 562 2 448

Antall vedtak fra 2008 fordelt på medisinske områder

OVerleGeN 6



en av fire pasienter fikk medhold 
grunnet forsinket eller feil diagnose i 
2008. Medhold på grunn av smitte 
eller infeksjon utgjør en andel på 17 
prosent i 2008. Konklusjonen i disse 
sakene er at smitten eller infeksjonen 
skyldes behandlingen, og ikke forhold 
ved pasienten selv.
 
I gruppa andre årsaker til medhold 
finner vi den såkalte rimelighetsregelen. 
I disse sakene har pasienten fått med-
hold, selv om det ikke foreligger svikt 
ved ytelsen av helsehjelp, fordi skaden 

er så stor eller så uventet at den ikke 
kan anses som utslag av en risiko 
 pasienten må akseptere. Sakene utgjør 
en andel på tre prosent i 2008.

Informasjonssvikt er årsak til medhold 
i kun en prosent av sakene i 2008. 
Medhold på grunn av informasjons-
svikt blir gitt i saker der pasienten 
ikke ble informert om en komplika-
sjonsrisiko knyttet til et inngrep, og det 
framstår som sannsynlig at pasienten 
med slik informasjon ville valgt å avstå 
fra behandlingen. En god del pasienter 

anfører mangelfull informasjon som 
en del av begrunnelsen for erstat-
ningskravet. I mange av disse sakene 
blir det imidlertid gitt avslag fordi det 
er overveiende sannsynlig at pasienten 
ville ha latt seg behandle selv med 
fullstendig informasjon. I slike tilfeller 
viser det seg ofte ikke nødvendig å 
vurdere hvorvidt det foreligger 
 informasjonssvikt.

Øvrige årsaker til medhold, er pleie-
svikt og teknisk svikt, for eksempel 
ved medisinsk-teknisk utstyr.

Andelsmessig fordeling av årsaker til medhold i NPE 2008

GliMT FRA OPERAEN

http://pasientskade.info/domino/npe/tjmma3602no.nsf/lupgraphics/rapport07_nett.pdf/$file/rapport07_nett.pdf



det er menneskelig å feile,
men det har store konsekvenser
Anne-Berit schelbred, sykepleier ved sykehuset i Vestfold,  
holdt et oppsiktsvekkende foredrag på Pasientsikkerhets-
konferansen i fjor. les her hvordan det gikk med 10 sykepleiere 
som gjorde feil i yrkesutøvelsen sin. slik kan det også gå med 
leger. Overlegen har fått tillatelse til å trykke foredraget  
i en litt omarbeidet versjon.

I denne presentasjonen skal jeg frem-
stille noen av erfaringene disse syke-
pleierne gjorde seg idet de ble utsatt for 
det de fleste av oss frykter, nemlig å stå 
ansvarlig for en handling som kan få 
katastrofale følger både for pasienten, 
hans pårørende og for dem selv som 
helsearbeidere. Dette er ikke en 
ut fyllende beskrivelse av hvordan 
 helsepersonell opplever det å feile,  

men deler av historiene til disse 10 
 sykepleierne. 

Alvorlig feilmedisinering betydde her 
et avvik som medførte betydelig skade 
på pasient. Dette var både de hendelser 
som ga en alvorlig skade og hendelser 
som kunne ha gitt en alvorlig skade, 
selv om dette ble unngått ved at man 
begrenset skaden ved å iverksette 

Les også:    
PasieNteN døde, 
og du tror det 

er diN feiL 
s 32-33

I artiklene om pasientsikkerhet senere 
i bladet fremkommer det at reglene 
for å håndtere personale som har 
gjort en feil er svært mangelfulle 
både på regionalt og foretaksnivå.

AV ANNe-BerIt schelBred

OVerleGeN 8



 relevante tiltak. Bedømming av alvor-
lighetsgrad skjedde ut fra pasientens 
situasjon, dvs. om det var en alvorlig 
hendelse for pasienten.
 
•  Feilmedisineringene som det 

 refereres til, skjedde i tidsrommet 
fra begynnelsen av 1990-tallet fram 
til 2002. 

•  Geografisk var sykepleierne spredt 
over hele landet.

•  De representerte både sykehus, samt 
1. linjetjenesten.

•  Overfor pasientene ble det i de aller 
fleste tilfeller iverksatt aktive tiltak 
for å begrense skadene feilmedisin-
eringene kunne ha fått for dem.  
En av pasientene fikk alvorlige og 
varige skader som følge av feil-
medisineringen.

Sykepleierne beskrev opplevelsene 
sine på flere områder. 

Det jeg skal fokusere på i dette inn-
legget er ”Senere reaksjoner”, samt 
hvordan disse sykepleierne opplevde å 
bli møtt av sine kolleger og ledere. 

Det er ikke lett – på kort tid - å skulle 
formidle den enorme følelsesmessige 
belastningen det var for disse syke-
pleierne å ha gjort en feilmedisinering 
som rammet pasienten, også i de til-
fellene der feilen ikke fikk varige 
 konsekvenser for pasienten. Flere 
opplevde at hendelsen preget dem i 
dagliglivet over flere år, både på jobb 
og i privatlivet. 

 Alle sykepleierne fortalte om den 
kolossale skyldfølelsen; spesielt over-
for pasienten og hans pårørende.

De fortalte om følelsen av skam og å 
ha sviktet.

Noen ble dypt deprimerte; dette artet 
seg som en opplevelse av resignasjon 
og fortvilelse både på det personlige 
og faglige plan. For to av sykepleierne 
varte dette i flere år. Disse to hadde 
også tanker omkring å ta sitt eget liv  
i etterkant av feilmedisineringen. 

Soningsbehov; flere hadde behov for  
å gjøre opp for seg på en eller annen 
måte. De opplevde seg som forbrytere 
som hadde utført en ugjerning og de 
hadde forventninger om straff og 
represalier, selv om dette også var  
noe de fryktet. 

Følelsen av å stå alene; handlet for 
noen om at ansvaret og byrden ved å 
ha gjort en feil ikke kunne deles med 
noen, for andre handlet det om mangl - 
ende støtte fra kolleger og ledere. 

Alle sykepleierne fortalte at de var 
redde for å gjøre nye feil. Til tross  
for at de i større grad dobbelt- og 
trippelkontrollerte medikamentene,  
så resulterte denne redselen i at de 
stadig følte seg utrygge på om de 
hadde handlet rett, med en påfølg ende 
mistillit til seg selv. Noen levde med 
denne redselen for å feile hver eneste 
dag over flere år! 

Redsel for andres reaksjoner; spesielt 
redde for at kollegene skulle oppfatte 

dem som dårlige yrkesutøvere.
Redsel for arbeidsrettslige, administ-
rative og strafferettslige reaksjoner;  
i form av irettesettelse fra ledelsen, 
anmeldelse, oppsigelse, fengselsstraff, 
samt å bli fratatt autorisasjonen. 

Behov for distanse; både fysisk og 
emosjonell. Dette artet seg eksempel-
vis som at flere av sykepleierne unn-
gikk pasienten og hans pårørende 
eller at de unngikk å snakke om feil-
medisineringen. På et senere stadium 
var det noen som valgte å distansere 
seg fra jobben, ved å ta videreutdan-
ning, jobbe i redusert stilling, samt 
skifte arbeidssted for en periode.

Endret selvbilde; sykepleierne ble tvun-
get til å se sin egen feilbarlighet, noe 
som medførte at deres faglige selvbilde 
ble rokket kraftig ved. De begynte å 
tvile på hvorvidt de egnet seg som syke-
pleiere og stilte spørsmålstegn vedrø-
rende sin faglige  kompetanse.

Dette er et utsagn fra en av sykeplei-
erne for å illustrere hvordan den fag-
lige selvtilliten kan svekkes etter en 
slik hendelse. 

Betyr det noe hva jeg mener? Kan 
man stole på min dømmekraft og 
mine vurderinger nå? Har jeg noen 
autoritet som fagperson nå? 

Flere av sykepleierne fortalte om økt 
ydmykhet overfor ansvaret som ligger 
i yrkesutøvelsen, samt en bedre forstå-
else for kolleger som feiler. For flere 
av dem representerte hendelsen et 
potensiale for læring.
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James Reason setter fokus på to ulike 
tilnærmingsmåter til menneskelige 
feil. Disse tilnærmingsmåtene har 
hver sin modell for hva som forårsaker 
feil, og hver modell danner ulike 
 filosofier for håndteringen av feil. 

Personlig:
Klandrer vedkommende for glem-
somhet, inkompetanse etc.
Moralsk sak: 
Antakelse om at ”dårlige ting skjer 
med dårlige mennesker”.
System: 
Søker å bygge forsvar mot feil og 
redusere konsekvensene de får.
Feil kan forventes å oppstå selv i de 
beste organisasjoner.

Jeg skal nå vise til hvordan sykeplei-
erne opplevde å bli møtt av sine kol-
leger og ledere etter feilmedisinerin-
gen, og i dette materialet foreligger 
det to gode eksempler på disse to 
ulike tilnærmingsmåtene. 

 
Hvordan kolleger og ledere forholder 
seg til hendelsen har stor betydning for 
hvordan sykepleierne bearbeider den. 
 
•  Noen av sykepleierne opplevde å bli 

møtt med forståelse og støtte; både 
av ledere, kolleger fra samme yrkes-
gruppe, samt fra leger. Dette var 
fortrinnsvis i form av støtte-erklæ-
ringer.

I det tilfellet hvor pasienten ble alvor-
lig skadet som følge av feilmedisine-
ringen, ble vedkommende sykepleier 
tilbudt planlagt og tilrettelagt hjelp og 
oppfølging - iverksatt av ledelsen. 

Denne sykepleieren ble tilbudt en helt 
annen form for hjelp og støtte enn de 
andre sykepleierne i undersøkelsen. 
Hun visste ikke selv hvorfor hjelpe-
apparatet fungerte så godt på hennes 
arbeidsplass, men antok at det skyldtes 
at overlegen på avdelingen iverksatte 
det; altså at hun tilfeldigvis – og 
 heldigvis – jobbet akkurat på denne 
avdelingen. En medvirkende årsak  
kan være at pasienten ble alvorlig 
skadet som følge av hendelsen, og at 
man dermed antar at helsepersonellet 
har behov for mer hjelp enn hvis det 
hadde gått bra med pasienten. Denne 
sykepleieren fikk hjelp til å bearbeide 
hendelsen på en svært gunstig måte 
og fungerte godt som sykepleier i 
ettertid på tross av den belastningen 
hendelsen var også for henne. Hend-
elsen ble også gjennomgått systema-
tisk mht å finne årsaken til at den 
oppsto. Dette er et godt eksempel  
på en systemrettet tilnærming til 
menneskelig svikt.
 
 •  Mest vanlig at hendelsen ble 

omgått i taushet. 
 
Flere av sykepleierne i studien sa at de 
var noe usikre på hvorvidt de opp-
levde kollegene som forståelsesfulle 
og støttende i etterkant av feilmedisi-
neringen. Dette var i vesentlig grad 
forårsaket av at hendelsen ikke ble 
snakket om. Ikke bli avvist ≠ støtte. 
 
De fleste sykepleierne opplevde at 
lederne deres knapt nok reagerte på at 
de hadde feilmedisinert pasientene. 
De fleste fylte ut avviksskjema som de 
leverte til sine sykepleieledere, i til-
legg til å fortelle lederen om hendel-
sen. Denne samtalen, som sykeplei-
eren selv tok initiativ til og som ofte 
ikke varte i mer enn fem minutter, var 
den eneste anledningen hvor sykeplei-
eren og hennes leder drøftet feilmedi-
sineringen. Den ble aldri siden tatt 
opp igjen til diskusjon. Det er selvsagt 
at en slik håndtering av en alvorlig 
hendelse er ikke tilfredsstillende i et 
kvalitetssikringsperspektiv. 

 •  Noen sykepleiere opplevde at kol-
legene, og da særskilt legene, baga-
telliserte det faktum at de hadde 
feilmedisinert pasientene. Dette 
gjorde de ved ikke å bry seg om 
sykepleiernes redsel for hvilke kon-
sekvenser feilmedisineringen kunne 
få for pasienten, samt ved å krenke 
sykepleiernes følelse av ansvar for 
hendelsen.

 
En sykepleier opplevde dessuten at en 
kollega anbefalte henne om ikke å si 
noe om feilmedisineringen – i og med 
at den ikke fikk noen varige konse-
kvenser for pasienten. Dette rådet 
begrunnet han med at: ”Det blir så 
mange problemer ut av det”.  Syke-
pleieren valgte allikevel å melde fra 
om hendelsen, men måtte en tid 
senere gi ham rett i denne uttalelsen. 
Det var etter en lang prosess med 
tilsynsmyndighetene preget av lang 
behandlingstid og dårlig kommunika-
sjon, samt manglende oppfølging fra 
ledelsens side. Hun konkluderte selv 
med at hvis hun kom ut for en liknende 
hendelse igjen, ville hun vegre seg for å 
melde fra, såfremt hendelsen ikke fikk 
noen konsekvenser for pasienten. 
 
•  Ingen av sykepleierne i studien opp-

levde at noen av sykepleier- eller 
hjelpepleierkollegene kritiserte eller 
bebreidet dem for feilmedisinerin-
gen. Flere av dem erfarte derimot at 
legene klandret dem for å ha gjort 
en feil, f. eks. med uttalelser som at 
”Ja, nå har du oppfylt tabbekvoten din” 
eller ”straffen din får du når du ser 
pasienten”.  

 
Og en sykepleier ble møtt med sterke, 
negative reaksjoner fra ledelsen på 
arbeidsstedet som følge av feilmedisi-
neringen. Hun ble umiddelbart møtt 
med kritikk og fordømmelse fra ledel-
sen. Ledelsen offentliggjorde feilmed i  - 
sineringen til alle de ansatte – uten 
først å informere sykepleieren om at 
dette ville skje, hun ble fratatt retten 
til å håndtere medikamenter, ble etter 
en tid omplassert i virksomheten – 
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mot sin vilje - og er i dag uføretrygdet 
som følge av at hun ikke lenger orket 
å kjempe det hun oppfattet som en 
temmelig håpløs kamp. Saken hennes 
ble meldt til tilsynsmyndighetene, 
som ikke anså hendelsen for å være et 
pliktbrudd og hun mottok dermed 
ingen reaksjoner derfra. På det tids-
punktet hadde hun allerede gitt opp. 
Under intervjuet omtalte hun seg selv 
og sitt liv som ødelagt forårsaket av 
hvordan hun ble møtt av ledelsen 
etter feilmedisineringen. 
Dette er et trist eksempel på en per-
sonlig tilnærming til menneskelig 
svikt og illustrerer hva en slik uheldig 
hendelse kan resultere i for et enkelt-
menneske. Selv om slike tilfeller 
 heldigvis ikke skjer ofte, så er dette et 
eksempel på at de faktisk forekommer.

Helsearbeidere vil alltid gjøre feil! 
Det avgjørende er hvordan vi hånd-
terer disse hendelsene. 
Hvis man virkelig ønsker tryggere 
behandling og pleie, må man skape 

systemer som ivaretar dette. Det 
handler både om: 
•  En systemmessig tilnærming etter  

at det har blitt begått en feil
•  Ivaretakelse av den ansatte etter en 

slik hendelse

Det er store mangler når det gjelder 
bruk av avvikshendelser i det kvalitets-
forbedrende arbeidet i helsetjenesten. 
Hendelsen må gjennomgås systematisk 
for å klargjøre hva som forårsaket 
avviket, i den hensikt å iverksette til-
tak for å unngå at det samme skjer 
igjen. Og hendelsen må vurderes ut 
fra det grunnlaget helsearbeideren 
hadde idet feilen skjedde. Det er lett  
å vurdere hendelsen i etterpåklok-
skapens klare lys når man sitter med 
alle fakta foran seg. 

Erfaring tilsier at mange avvikshend-
elser i sykehus ofte er en kombinasjon 
av både av menneskelig svikt og sys-
temfeil. Å definere årsak til hendelsen 
som ”menneskelig svikt” gjøres erfar-
ingsvis svært hyppig. Dette får to 
 konsekvenser: 
•  ledelsen mister fokus på systemfeil 

med det forbedringspotensialet som 
ligger her

•  når systemsvikt ikke avdekkes kan 
den personlige belastningen bli 
større ved at helsearbeideren får 
forsterket opplevelsen av ikke å være 
dyktig nok 

Ledelsen bør derfor spørre seg om en 
slik saksbehandling kan påvirke 
melde kulturen i en negativ retning i 
organisasjonen. Man rapporterer jo 
ikke avvik kun fordi dette er lovpålagt 
og for at tallene skal benyttes i statist-
iske fremstillinger.

Det er viktig å ivareta ansatte som er 
involvert i avvikshendelser, også når 
hendelsen ikke får alvorlige konsek-
venser for pasienten. Å gjøre en feil som 
rammer pasienten kan oppleves som en 
stor følelsesmessig belastning. Å takle 
denne belastningen bør ikke være opp 
til den enkelte helsearbeider alene. 
Dette er et ansvar som påhviler alle i 
form av å være kolleger og ledere. Der-
for bør det finnes ansatte på hver avde-
ling som har ansvar for å snakke med de 
som har vært involvert i slike hendelser. 
 
Som en avslutning på dette innlegget 
vil jeg fremheve at det er menneskelig 
å feile og at det er menneskelig å 
hjelpe den som feiler. 
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De regionale helseforetakene  
har ansvar for å ta hånd om 

forsk ning, utdanning og opplæring  
av pasienter og pårørende på en god 
måte, slik at disse oppgavene under-
bygger god og forsvarlig pasient-
behandling (Oppdragsdokumentet  
fra HOD).

I oppdragsdokumentene og foretaks-
prokollene sier Helse- og omsorgs-
departementet (HOD) at de regionale 
helse foretakene skal utføre pålagte opp-
gaver og gjennomføre styringskrav 
innenfor de rammene og mål som er  
gitt og de ressursene som stilles til 
 disposisjon. Lover, forskrifter og andre 

forvaltningsvedtak utgjør rammene for 
helsevesenet.

HOD krever at mengden av uønskede 
hendelser og feil i helsetjenesten skal 
reduseres.

Pasientsikkerhet: 
uønskede hendelser - 
pasientskader - regionalt ansvar  
myndighetene har de senere år arbeidet systematisk for at pasienter og brukere av helsetjenesten  
i Norge skal ha tilgang til trygg og sikker helsehjelp av god kvalitet gjennom hele livet.

AV sIGruN sOlBerG
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De regionale helseforetakene 
(RHF’ene) skal sikre at det er gode 
system for pasienttrygghet på alle 
nivå, skape en god pasienttrygghets-
kultur preget av åpen dialog og sikre 
at det er trygt å melde fra om feil og 
uønskede hendelser.

For å få til dette er det avgjørende 
med et ”velfungerende meldesystem” 
som omfatter en systematisk analyse 

av årsakene til hendingene i systemet 
og et system som er bygget opp slik at 
det kan gi læringseffekt og reduksjon 
av tilsvarende hendelser.
De regionale helseforetakene har fått 
tildelt dette ansvaret og de skal påse at 
det gis melding til Nasjonal enhet for 
pasientsikkerhet (etablert våren 2007) 
om uønskede hendelser i regionen som 
skal være grunnlag for å kunne avdekke 
årsaksforhold og risikoom råder.

Personal- og organisasjonsdirektør  
i Helse Vest, Hilde Christiansen, 
fremhever at det i Helse Vest er  
lagt til rette for bruk av et felles 
 elektronisk meldesystem til bruk for 
alle slags uønskede hendelser og feil.  
I tillegg til å ha et godt system for 
avvikshåndtering, kan en fra  
regionalt nivå også klargjøre rollene en 
har som arbeidsgiver og medar beider, 
gjøre rammene for virksom heten godt 
kjent og være tydelig på hvordan 
arbeidsgiver vil håndtere avvik. 

Det regionale nivå må være med å 
skape en god og trygg meldekultur i 
hele organisasjonen.

Det er linjen i foretakene som har 
ansvaret for å ha gode prosesser når 
det er gått galt i forhold til enkelt 
medarbeidere. En leder må holde tett 
kontakt og dialog med den ansatte og 

ikke risikere å støte folk ut. Hilde 
Christiansen mener at man på 
 regionalt nivå skal markere hvordan 
man vil ha det i helseforetakene og 
støtte opp under linjens ansvar. Det  
er viktig å oppmuntre til at det i fore-
takene etableres arenaer for å disku-
tere risikofaktorer knyttet til ulike 
arbeidsoppgaver. Virksomhetenes 
risikoprofil bør være fast tema på 
avdelingsmøtene og de kliniske etikk 
komitéene bør kunne fungere også 
som arena for å diskutere risikofakto-
rer knyttet til ulike arbeidsoppgaver. 
Hilde Christiansen presiserer at det  
er viktig å forberede helsepersonell  
og andre medarbeidere på hva som 
kan gå galt og å ha et godt støtte-
apparat på arbeidsplassen, særlig nå 
som den enkelte behandler i økende 
grad blir eksponert for omverden.

Hilde Christiansen er opptatt av at en 
i hverdagen må ha fokus på god fore-
bygging, felles holdninger og å gi god 
støtte til de som av ulike grunner 
kommer til å gjøre feil.  

Det er tydelig at Hilde Christiansen 
er opptatt av at alle ansatte skal kjenne 
seg trygge i sine arbeidsforhold og på 
sine linjeledere. Hun ønsker at 
arbeidsgiver, tillitsvalgte og verne-
tjenesten utvikler gode samhandlings-
rutiner på alle nivåer i organisasjonen.

GliMT FRA OPERAEN
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G runnprinsippet i all behandling er 
at ulempene ved slike prosedyrer 

oppveies mot de behandlingsfordeler 
som oppnås i forhold til sykdommen. 
Behandlingen, uansett hvor risikofylt og 
bivirkningsutsatt den er, skal komme 
pasienten til gode. Men det sier seg selv 
at slik virksomhet er risikofylt. Det 
forutsettes at leger som iverksetter og 
ordinerer risikofylt behandling må ha 
kunnskap og erfaring. Dess bedre kunn-
skapen og erfaringen er, dess mindre er 
risikoen for pasienten. Men ingen er 
feilfrie, dessverre heller ikke leger.

I følge beregninger basert på interna-
sjonal forskning dør rundt 2000 pasi-
enter hvert år i Norge som følge av 
feilbehandling og uforutsette hendel-
ser, i tillegg blir rundt 15000 varig 
skadet. I gjennomsnitt vil hver tiende 
pasient utsettes for en uønsket hen-
delse i forbindelse med innleggelse i 
sykehus, kostnadene som følge av 
dette er anslått til to milliarder kroner 
hvert år (ref. professor Peter F. Hjort). 
I 2008 utbetalte Norsk Pasientskade-
erstatning rundt 600 millioner kroner 
på grunn av feilbehandling i sykehus. 
Media blir i stadig større grad opp-
merksom på problematikken, eksem-
pler på nylige overskrifter i norske 
aviser som ”Tabber kostet han benet” og 
”Sykehus granskes: overså hjernesvulst” 
gjenspeiler dette. 

Det er selvsagt svært bekymringsfullt 
at pasienter utsettes for helsefare som 
følge av behandlingsfeil. Noen decen-
nier tilbake var det i liten grad noen 
systematisk tilnærming til sikkerhet 
og behandlingskvalitet i sykehusene. 
Heldigvis har dette endret seg drama-
tisk, oppmerksomheten rundt pasient-
sikkerhet og sikkerhetskultur har blitt 
stadig mer fremtredende. Forståelsen 
av at menneskelige feil er den viktig-
ste årsak til feilbehandling og uforut-
sette hendelser er økende, men det 
erkjennes også at utfordringene knyt-
tet til IKT og komplisert medisinsk 
teknisk utstyr med fare for tilhørende 
utstyrssvikt også er utgjør en risiko. 
Det er all grunn til å tro at behovet i 
norske sykehus for forbedringer innen 
feilbehandling og uforutsette hendel-
ser er stor.

Pasientsikkerhet betyr at pasientene 
skal ha tilgang til trygg og sikker hel-
sehjelp. Dette oppnås ikke uten at en 
er villig til å lære av sine feil. Men en 
slik tilnærming krever en betydelig 
grad av systematisk tenkning. Ledere 
på alle nivå må etterspørre og følge 
opp rapporter om uønskede hendel-
ser, og det må legges til rette for en 
kultur i forhold til å forstå hvor viktig 
dette er i hele organisasjonen. En god 
sikkerhetskultur må være rutine. Men 
rent lovmessig foreligger det også en 

plikt til å melde hendelser som har 
ført til eller kunne ha ført til betyde-
lige pasientskader. En meldeplikt 
fremgår av Lov om spesialisthelsetje-
nesten § 3-3: Det tilpliktes at melding 
snarest gis til Helsetilsynet ved skade 
på pasient som følge av behandling, 
men også ved hendelser som kunne 
ført til betydelig personskade.

Den viktigste forutsetning for å over-
holde meldeplikten er at sykehuset 
har et system hvor det gjøres kjent for 
alle ansatte hva som skal meldes, 
hvordan det skal meldes, til hvem det 
skal meldes, og hvordan hendelsene 
videre bearbeides som ledd i kvalitets-
arbeidet. For å få til dette har en i de 
fleste helseforetak etablert elektro-
niske kvalitetsstyringssystemer hvor 
alle medarbeidere har tilgang til 
beskrivelser av meldingsrutinene og 
hvilke dokumenter som skal brukes. I 
stadig større grad skjer slike meldin-
ger elektronisk. 

Kjennskap til Helsetilsynets skjema 
IK-2448 er viktig. Dette er det viktig-
ste arbeidsredskapet som benyttes når 
en skal melde pasientskader, forhold 
som kunne ført til betydelig skade, 
samt skader forvoldt av pasient på 
medpasient eller annen person. Men 
også ved dødsfall som kan ha sam-
menheng med ytelse av helsetjeneste, 

utøvelse av legegjerningen innebærer i seg selv en risiko for pasientene. Autorisasjonen som lege til-
later en å gjøre ting som andre ville bli fengslet for, for eksempel kan en lovlig skjære i medmennesker 
med kniv og sprøyte potensielle giftige substanser inn i blodårene.

AV helGe hAArstAd
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Pasientsikkerhet: 
feilbehandling og uforutsette  hendelser

eller mangel på ytelse av helsetjeneste, 
skal skjemaet fylles ut. I slike tilfeller 
vil det som regel være i tillegg til den 
meldeplikten en har til politiet (Hel-
sepersonelloven § 36). Det er alltid 
den som observerer hendelsen eller 
som eventuelt avdekket hendelsen 
som skal fylle ut meldingsskjemaet, 
men også ansvarlig leder skal katego-
risere hendelsen og angi nærmere 
mulige årsakssammenhenger. Ansvar-
lig leder skal også beskrive eventuelle 
iverksatte tiltak som er nødvendig for 
å hindre gjentagelse av hendelsen. 
Ved skader som følge av svikt i medi-
sinsk teknisk utstyr skal et eget skjema 
til Sosial og Helsedirektoratet fylles ut 
i tillegg (IS-1126). 

Alle IK-2448 meldinger skal av avde-
lingsledelsen videresendes til helsefor-
etakets sentrale ledelse/kvalitetsutvalg. 
Ledelsen har som oppgave å sørge for 
at hendelsen brukes i ”den systematiske 
overvåking og gjennomgang av intern
kontrollen for å sikre at den fungerer som 
forutsatt og bidrar til kontinuerlig forbe
dring i virksomheten” (Forskrift om 
internkontroll i sosial- og helsetjenes-
ten § 4 pkt h). Avviksmeldinger skal 
gjennom dette bidra til virksomhetens 
systematiske forbedringsarbeid. Alle 
meldinger systematiseres og danner 
grunnlag for statistikk og tilbakemel-
dinger til avdelingene, noe som skal 
danne grunnlag for lokale forbedrin-
ger. I tillegg oversendes alle meldin-
ger som innbefatter betydelig skade 
på pasient eller dødsfall til fylkesle-
gen. Alt etter alvorlighetsgraden vil 
helsetilsynet fra sak til sak vurdere om 
det skal opprettes tilsyn i sykehuset 
eller ikke.

Som ellers i livet er det også i forhold 
til alvorlige avvik i sykehusene viktig å 
skille sak og person. Negativ feed-
back på personnivå vil aldri være en 
god vei å gå i forhold til å utvikle en 
god sikkerhetskultur. Medarbeidere 
som begår feil skal ivaretas og følges 
opp av sine ledere. Dersom feil og 
tilhørende avviksmeldinger resulterer 
i negative tilbakemeldinger til den 
eller de som har forårsaket feilen, vil 
resultatet fort bli at terskelen for å 
melde feil i fremtiden blir svært høy. 
Fokus må derfor primært være på 
systemet, det vil si å tilrettelegge pro-
sedyrer og arbeidsrutiner slik at feil 

forebygges. Derfor er det viktig å ha i 
bakhodet Helsepersonellovens § 16: 
”Virksomhet som yter helsehjelp, skal 
organiseres slik at helsepersonellet blir i 
stand til å overholde sine lovpålagte plik
ter”. Ansvaret for en god sikkerhets-
kultur i sykehusene ligger derfor på 
alle nivå i virksomheten.

St. Olav har ingen retningslinjer ut over 
selve prosedyren for hvordan feil skal 
meldes, og det er i praksis det samme som 
Helsetilsynets IK2448 rutiner. Debrie
fing, skjerming etc. finnes det ingen over
ordnede retningslinjer for, det blir opp til 
den enkelte leder.
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Norsk nefrologiregister er et lands-
omfattende register som samler data 
om behandling av kronisk nyresvikt 
med dialyse og/eller transplantasjon. 
Dels dreier det seg om epidemiolog-
iske data, dels forløpsvariabler hos 
den enkelte pasient som bl.a. kan si 
noe om kvalitet av behandlingen. 

Bortsett fra selve nyretransplantasjonen 
registreres ikke prosedyrer. Alle trans-
plantasjoner foregår kun på ett sted, 
så her er sentraliseringsgevinsten tatt 
ut. Fagmiljøet tror heller ikke det vil 
være fornuftig å spre transplantasjon-
ene. Oppfølgingen er desentralisert, 
men nefrologene landet rundt har et 
tett samarbeid med transplantasjons-
miljøet. Hvert år arrangeres et sam-
arbeidsmøte på RH der alle landets 

nefrologenheter er representert og  
en del av registerets oversikter 
present eres. 

Dialysebehandlingen er, og må være, 
desentralisert. Når pasienten først har 
startet dialyse må jo behandlingen 
fortsette ved avdelingen, eller i intimt 
samarbeid med den, for resten av livet 
– eller frem til transplantasjon. Mange 
sentre har satellitter ved lokalsykehus, 
sykestuer og andre lokaliteter. Hvor 
godt eller dårlig den enkelte behand-
lingsenhet er bemannet og utstyrt har 
registeret ikke oversikt over, heller 
ikke over graden av overvåkning av 
satellittene.

Registeret kan rapportere forskjellige 
typer kvalitetsmål på sykehusnivå.  

F.eks. er det å oppnå at flest mulig av 
pasientene kan transplanteres uten 
forutgående dialyse, og det å få utredet 
levende giver til størst mulig andel av 
pasientene, ansett å være uttrykk for 
kvalitet. Andel av ”late referral” blant 
pasientene som starter dialyse sier noe 
om lokal organisering av nefrologisk 
virksomhet, det gjør også lav andel 
AV-fistel ved dialysestart.

De årlige pasientdata som samles inn, 
brukes bl.a. til å se i hvilken grad det 
enkelte senter oppnår behandlings-
målene for anemikontroll, blodtrykks-
kontroll, Ca-P-PTH-kontroll osv. 
blant sine pasienter. Registeret 
 presenterer benchmarking, slik at det 
enkelte senter kan sammenligne sine 
resultater både med naboen og med 

KVaNtitet og KVaLitet 
– 2 kvalitetsregistre svarer

AV mArIt tøNder rødlANd

Kvalitetsregistrene registrerer og har oversikt over prosedyrer innen sine fag. 
høy faglig kvalitet er viktig i spesialisthelsetjenesten.
Jeg kontaktet derfor Norsk nefrologiregister og NOrdKAr for synspunkter på følgende spørsmål: 
• er det en helt klar sammenheng mellom kvantitet og kvalitet i medisinsk behandling?
•  På store sykehus spres prosedyrer på mange leger.  

er det da ”nok” antall prosedyrer pr. lege til å forsvare gevinst ved sentralisering?
• Blir mange av prosedyrene utført av ikke-spesialister? 
• er det å sentralisere/ samle behandling alltid kvalitetsfremmende?
•  Kan en liten behandlingsenhet ha en ”nærhet”/  

være lettere å forholde seg til for enkelte pasientgrupper?
• Andre forhold som du synes er viktig i forhold til kvalitet?

Norsk Nefrologiregister 
V/ tOrBJørN leIVestAd
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internasjonale retningslinjer. Dette 
skjer dels på årlig kvalitetsseminar, 
dels på andre møter, og materialet 
sendes også til de enkelte avdelings-
ledere. Slik benchmarking ansees å 
være en effektiv drivkraft for kvalitets-
forbedring av virksomheten.

At registerets data også gir den lokale 
nefrolog et grunnlag for planlegging 
av virksomhet og beregning av frem-
tidig ressursbehov kan også sies å 
bidra til kvalitetsutvikling.

Data og resultater fra registeret 
 brukes i vitenskapelige publikasjoner 
og serveres i årsrapporter osv. Års-
rapporten  legges på Nyremedisinsk 
forenings nettside (www.nephro.no).
Vitenskapelige publikasjoner skrives 
av andre, hovedsakelig nefrologer, 
som har kommet med ideene til hva 
som skal analyseres, og deretter har 
fått data egnet for analysene fra 
 registeret. 

Når det gjelder benchmarkingen med 
sentersammenligninger har jeg vært 
nølende til å offentliggjøre dem med 
åpen angivelse av sentrene. Nefrolo-
gene har bedyret på flere møter at de 
mener sammenligningene kan legges 
frem åpent, og det vil nok komme til  
å skje. Men for hvert nytt parameter-
sett vi tar opp til sammenligning synes 
jeg sentrene må få ett år eller to til å 
forbedre seg ut fra psevdonymiserte 
resultater før vi går over til å legge 
sammenligningene åpent på nettet. 

Det er jo vanskelig å argumentere 
imot de store arbeidene som er gjort 
på dette området spesielt fra USA. 
Det er imidlertid en kjensgjerning at 
det ikke finnes arbeider som klart 
dokumenterer denne sammenhengen 
for norske forhold. 

Man skal sannsynligvis ikke se bort fra 
at spesielt arbeider fra USA kan være 
”biased” ut ifra at dette ofte er store 
privat drevne enheter med et mar-
kedsføringsbehov for eksempel, og  
at konklusjonene til en viss grad kan 
være farget av dette.

”Store” norske enheter eller med 
potensiale til å kunne vokse og bli 
større, vil fort kunne henge seg på disse 
konklusjonene. Det vil jo utgjøre en 
støtte i deres  arbeid for å overta opp-
gaver fra andre sykehus for å vokse og 
derved ”bli bedre fordi de blir større”.
Det er jo også uomtvistelig at antallet 
inngrep pr. lege går ned jo større 
avdelingen er. 
Norsk Karkirurgisk Forening har tatt 
tak i denne problemstillingen med 
”Strukturrapporten” i 2002 og 
 ”Forslag til funksjons- og oppgave-
fordeling for karkirurgien i Norge”  
i 2006. Ved å innse at et for lite antall 
spesialister vanskelig kan opprettholde 
et kontinuerlig forsvarlig faglig tilbud 
til brukerne, og at større enheter vil gi 
en bedre spesialistutdanning, har man 
i begge disse rapportene gått for å 
redusere antallet avdelinger for å 
bygge opp større enheter med et 
 sterkere faglig miljø. 

Resultatene ved operativ behandling av 
carotistenose og aortaaneurismer er 
valgt som kvalitetsindikatrorer i norsk 
karkirurgi. En gjennomgang av littera-
turen vedrørende carotiskirurgi ved 
Nasjonalt Kunnskapssenter for Helse-
tjenesten konkluderer med at sammen-

hengen er dokumentert til tross for at 
ingen av de 18 artiklene støtter denne 
konklusjonen når det gjelder interven-
sjonsbehandling og kun èn artikkel 
støtter teorien om sammenheng 
 mellom kvalitet og sykehusvolum og to 
støtter tanken når det gjelder kirurg-
volum. Noe klarere blir bildet når man 
ser på forholdene vedrørende behand-
ling av AAA. Men her ligger relasjonen 
både for kirurg- og sykehusvolum i 
forhold til kvalitet på et nivå som ved 
en middels stor norsk avdeling.

Innen karkirurgi blir i dag et ytterst 
lite antall inngrep utført av ikke-spesi-
alist. Dette er en av gevinstene man 
har høstet ved å samle flere mindre 
enheter til større, hvor det til enhver 
tid er en vakthavende spesialist i kar-
kirurgi og stort sett en vakthavende 
intervensjonist på radiologisk avdeling. 
Den eneste delen av karkirurgien som 
fortsatt til en viss grad drives av ikke-
spesialister, er varicekirurgien. Dette 
er et karkirurgisk ansvarsområde, men 
pasientmengden er så stor at kapasiteten 
i spesialavdelingene blir for liten. 
Stort sett fungerer dette problemfritt, 
men målet må være at disse pasientene 
også skal vurderes og behandles av 
ansvarlig spesialitet.

Samling til større enheter er på ingen 
måte ensbetydende med en heving av 
kvalitetsnivå. Dette er jo i stor grad per-
sonavhengig og avhengig også av faglig 
kultur og fokus i det enkelte foretak. 

I mange sammenhenger vil en nærhet 
til behandlingssted ha betydning for 
pasientene. Men så spesialisert som 
karkirurgien etter hvert har blitt og så 
sammensatte sykdomsbilder pasient-
ene etter hvert har, tror jeg flertallet 
aksepterer lengre avstand til en mer 
komplett avdeling. Men jeg tror ikke 
det dreier seg om ”jo større jo bedre”.

NordKar - Norsk Karkirurgisk register
erIK hAlBAKKeN, styreleder NOrdKAr

http://www.helsedirektoratet.no/
kvalitetsforbedring/kvalitetsregis-
tre/oversikt_kvalitetsregistre/ 

http://www.kreftregisteret.no/no/
Registrene/Kvalitetsregistrene/ 
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Diskusjonene har gått om alt fra hvor 
mange fødsler det må være ved et 
sykehus for at det skal anses som stort 
nok volum til at det skal være trygt å 
føde, til hvor mange akuttkirurgiske 
inngrep det bør være ved en kirurgisk 
avdeling for at det skal være faglig  
forsvarlig å ha akuttkirurgisk bered-
skap. Legevaktsorganisering er blant 
de ferskeste eksemplene på områder 
hvor behandlingsvolum har vært 
brukt som argument for hvordan 
 tjenesten skal innrettes.

Når det diskuteres hvor stort pasient-
volum det bør være for at en behand-
ling skal være forsvarlig, er det mange 
av oss som unektelig kan få inntrykk 
av at man bruker prinsippet ”tenk på 
et tall”.  Hva som er det forsknings-
messige grunnlag når grenseverdier 
lanseres, synes ofte uklart. Svært 
 sjelden får vi dessuten kunnskap om 
hvilke hensyn som er lagt til grunn  
og veid opp mot hverandre når tall 
lanseres. Er det så sikkert at behand-
lingskvaliteten øker proporsjonalt 
med behandlingsvolumet? Hvis det  
er funnet en sammenheng, er den i så 
fall lineær? Hvor går grensen nedad 
(eventuelt oppad) for det forsvarlige? 
Hva med koordineringskostnadene 

når volumet kommer over et visst 
nivå? Er det andre kvaliteter man 
taper på veien hvis volum skal være 
det styrende?

Det er gjort en del studier av sam-
menhenger mellom pasientvolum og 
behandlingskvalitet.  De færreste er 
fra Norge, og de aller fleste fra USA 
eller andre land der sykehusopptaks-
områdene ofte er på størrelse med 
hele Norges befolkning. Kunnskaps-
senteret utga i 2005 et notat om 
”Fødeavdelinger, fødestuer, pasient-
volum og behandlingskvalitet”. 
Hovedkonklusjonen der ble faktisk at 
de inkluderte studier ikke ga grunnlag 
for å konkludere om sammenhenger 
mellom volum og kvalitet. Likevel er 
argumenter om pasientvolum hyppig 
brukt i diskusjonen om organisering 
av fødselsomsorgen.

Stener Kvinnsland (onkolog og 
 nåværende direktør for Helse Bergen), 
ledet en arbeidsgruppe som på opp-
drag fra Helsedirektoratet skulle 
utrede forholdet mellom pasient-
volum og behandlingskvalitet. 
 Utredningen kom i 1993. Et flertall av 
studiene (61%) stammet fra USA, og 
de aller fleste andre kom  også fra land 

med en langt større befolkningstetthet 
enn Norge. Over halvparten av studi-
ene (63%) viste sammenheng mellom 
økende pasientvolum og bedre 
behandlingsresultater; 21% varierende 
eller usikker sammenheng og 16 % 
viste ingen sammenheng.

Man har altså sett at det i en del 
 tilfelle er sammenheng mellom volum 
og kvalitet. 

Dette er best dokumentert for 
 pasienter med hjerte-kar- sykdommer  
behandlet med kirurgi, organtrans-
plantasjon og AIDS- behandling.  
Disse funnene er også bekreftet i en 
SINTEF-rapport fra 2001. Der så 
man også at man ved behandling av 
visse kreftsykdommer som kreft i 
 spiserør, bukspyttkjertel, lever og 
endetarmskreft, var det rimelig godt 
dokumentert at pasienter behandlet 
ved sykehus eller av leger med høyt 

sammenheng mellom volum og kvalitet 
– ikke så tydelig likevel

I debatten om organisering av helsevesenet, brukes ofte 
 argumentet om at man må ha ”tilstrekkelig volum” for å kunne gi 
god nok kvalitet på tjenestene. det er lett å nikke samtykkende  
til et slikt generelt utsagn.  

AV INGer-lIse hAAKstAd

Stener Kvinnsland
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volum har bedre overlevelse enn 
 pasienter behandlet ved sykehus med 
lavt volum.

Undertegnede har bedt Stener 
Kvinnsland om å kommentere resul-
tatene fra disse rapportene. En av 
konklusjonene hans er at det ikke er 
noen automatisk sammenheng mellom 
volum og kvalitet. Der man har en 
stor og kompleks teamorganisasjon 
som beslutningsgrunnlag for behand-
lingsvalg, så man en bedre sammen-
heng mellom volum og kvalitet. Hvis 
sykdommen var kritisk avhengig av ett 
enkelt inngrep, slo også volum inn.
I Norge kan behandlingen av rectum-
cancer  være et eksempel på at å kon-
sentrere behandlingen på færre enhe-
ter har vist seg gunstig. Frekvensen av 
lokalrecidiv har sunket fra 30 til 10 % 
etter at denne omorganiseringen ble 
foretatt. Når dette er sagt, kan det 
også nevnes at det stedet som i følge 
undersøkelsen tidligere hadde de 
beste resultater, var et mindre sted i 
landet, der det stort sett var en kirurg 
som foretok alle inngrepene.
Sentralisering av barneonkologien har 
tidligere vært et hett tema. I denne 
debatten ble også  argumentene brukt 
om at det måtte et tilstrekkelig volum 
til for at behandlingen skulle være 
forsvarlig. Hvis man skulle basere seg 
på konklusjonene fra amerikanske 

studier, ville det eneste forsvarlige 
være å samle all denne behandlingen i 
vårt lille land på ett eneste sted.

Slik gikk det ikke. Barneonkologien er 
ivaretatt på regionsbasis, og tas hånd 
om ved våre 5 universitetssykehus.  
Løsningen baserte seg bl.a. på tett og 
god samhandling, slik at alle kunne 
dra nytte av hverandres erfaringer. 
Det ble dannet et koordinerende 
kompetansesenter, og faglige nasjo-
nale nettverkssamarbeid. Kan dette 
være et eksempel til etterfølgelse i 
flere sammenhenger?

Det kan i flere tilfelle være gode 
 argumenter for å opprettholde et 
behandlingstilbud på steder der man 
mener befolkningsgrunnlaget er for 
lite til å ivareta ideelle kvalitetsmål. 
Dette kan være faktorer som reise-
avstand, trygghet for befolkningen, 
ønske om å beholde et eksisterende 
fagmiljø eller spre kompetanse, eller 
generelle distriktspolitiske hensyn. I 
et slikt perspektiv vil det være viktig  
å se etter tiltak som kan hindre unød-
vendig sentralisering. Eksempler på 
kompensatoriske tiltak kan være 
nasjonale retningslinjer for behand-
ling, og hospiteringsordninger som 
kan sikre god kompetanse, der både 
faglig bredde og mengdetrening 
 vektlegges.

Det må være viktig å tenke 
på de samfunnsmessige konsek-
vensene av å svekke tilbudet innenfor 
et område. Det tar oftest lang tid å 
bygge opp kompetanse, men kort tid  
å rive den ned. Det beste må ikke bli 
det godes fiende.

Kildehenvisning:
Kvinnsland S, Enger E, Førde OH, 
Kufaas T, Evensen SA, Søreide O et 
al. Forholdet mellom pasientvolum og 
behandlingskvalitet. 4-93,1-80. 1993.
Helsedirektoratet. Helsedirektoratets 
utredningsserie.
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E rik Fosse er som mange kollegaer 
travel og er drevet av et stort 

engasjement på mange områder. Som 
professor og leder av Rikshospitalets 
Intervensjonssenter utvikler han mini-
mal invasiv kirurgi og fremtidige 
behandlingsmetoder sammen med 
kollegene der. Kontoret er ”overles-
set” og bærer preg av mange ideer og 
pågående forskningsprosjekter. Han 
er engasjert i den norske helsedebatten 
og er søker til direktørstillingen ved 
det nyopprettede Oslo Universitets-
sykehus. Han er en habil musiker.

Selvsagt er likevel Fosses mangeårige 
innsats som krigskirurg i konfliktom-
råder og engasjement for palestinerne 
spesielt det mest imponerende ved vår 
kollega. Sammen med Mads Gilbert 
ble han ved inngangen til året en hel 
verdens stedlige vitne til krigshandling - 
ene i Gaza. Ved i siste liten å komme 
seg over grensen til Gaza, et resultat 
av deres mangeårige medisinske 
bistandsarbeid i området, ble de helt 
uforvarende de eneste formidlere av 
informasjon fra ”innsiden” til resten 
av verden. Særlig sjokkerte deres 
beskrivelser av drepte, lemlestede  
og sårede barn. 

Mange vil ha tak i Fosse og Gilbert 
nå. De formidler villig fra sine dager i 
krigssonen. Fosse tar velvillig imot 
meg på sitt kontor og stenger døren 

for andre en stund. Han syns det er en 
god ide å gi temaet plass i Overlegen. 
Jeg tenkte meg dette som et tradisjonelt 
intervju, spørsmål og svar. Det ble 
fort klart at Fosse har mye kunnskap 
og mye å formidle og derfor ikke ble 
så lett ”å styre”. Helt av seg selv inn-
leder han med et engasjert og syste-
matisk historisk foredrag om bak-
grunnen for konflikten.

Folk må begynne med å forsøke og 
forstå de som bor på dette lille landom-
rådet sine grunner til å gjøre de valg de 
gjør, hvorfor så mange ved valget for  
2 år siden (44%) støttet Hamas. Brud-
det på våpenhvilen og Israels angrep på 
Gaza har nemlig sin nære opprinnelse i 
blant annet akkurat den historiske 
 hendelsen. Disse menneskene har de 
samme ønsker for sine liv som deg og 
meg, de støtter ikke krig og terror - de 
vil leve sine liv med familie og venner, 
ha utdannelse og jobb. Det de støtter er 
en bevegelse som opprinnelig var en ren 
sosial bevegelse som fordelte knapp-
hetsgoder til innbyggerne. At de senere 
også står for væpnede aksjoner er natur-
ligvis en del av bildet. Ved ikke å god-
kjenne Hamas – regjeringen, og å 
stoppe pengestøtten har man fjernet det 
grunnlaget den valgte regjeringen 
trengte for å bygge landet i videste for-
stand. Lønnen til alle offentlige ansatte, 
leger blant dem, ble borte over natten. 
Fosse gjør med entusiasme rede for 

historien og den langvarige kontakten 
NORWAC har hatt med myndighetene 
og den forbindelsen de har hatt med 
Shifa-sykehuset, hvor de jobbet under 
oppholdet i Gaza.

Hvordan er arbeidsforholdene  
ved dette sykehuset?
Det er viktig for meg å understreke at 
Mads og jeg ikke har vært ved et lite 
sykehus ”ute i bushen”. Shifa-sykehuset 
er egentlig et universitetssykehus på 
europeisk nivå med ca 500 senger og 
ca 400 leger ansatt. Legene er godt 
kvalifiserte og nesten alle har sin 
utdannelse fra vestlige land.

De kan sin jobb, vi arbeidet sammen 
med dem som andre stedlige senior-
leger og veiledet så godt vi kunne med 
vår erfaring fra andre krigssituasjoner 
i denne krisen. De kjente oss fra før. 
Det som er ulikt et europeisk sykehus, 
er mangelen på pleiepersonal; her og i 
de fleste arabiske land har man ikke 
standardisert sykepleieutdanning, det 
er som regel familien som stiller opp 
for sine pasienter mens de er innlagt. 

Teknisk utstyr? 
De har klart å holde bra lager med 
engangsutstyr, men de har ikke hatt 
penger eller pga blokaden hatt mulig-
het til å fornye for eksempel monito-
reringsutstyr – mye av det var dårlig 
eller ødelagt etter hvert, så her var det 

Krigen i gaza:
Intervju med erik fosse
hvis du har tid nå, vil jeg gjerne snakke med deg. skal vi si om en halvtime på mitt kontor på  
Intervensjonssenteret – senere blir det vanskeligere, det er så mye som skjer for tiden. Og så holder 
jeg på å skrive bok, skjønner du, ett kapittel i uka. Akkurat nå sitter jeg i bilen på vei til en avtale.

AV ArIld eGGe
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mangler. Tunellene som de har egner 
seg for transport av engangsutstyr, 
mindre for tungt større utstyr. Vi har 
for øvrig beskrevet dette sykehuset 
mer i detalj i den artikkelen vi hadde  
i Lancet akkurat nå. 

Bare opptakten til utreisen og hvordan 
våre to kolleger kom seg inn i Gaza, 
idet krigs-handlingene tok til, er verdt 
å lytte til. NORWACs initiativ ble 
støttet av norsk UD og ambassaden i 
Egypt sto for det meste av det praktiske. 
Fosse arbeider på spreng med en bok 
om dette hvor detaljene vil finnes.

Da det ble aktuelt, var jeg aldri i tvil 
om at jeg skulle reise, sier Fosse. Jeg 
har et par anestesikolleger jeg kontakter 
ved slike anledninger og Mads sa ja 
med en gang. Billetter og finansiering 
ble ordnet ila ett døgn. Men, jeg vil 
understreke at vår situasjon var drama-
tisk annerledes enn våre palestinske 
kollegers: Vi hadde vår familie 
hjemme, vi hadde en plan for inn og 
utreise og vi hadde en plan for hva vi 
skulle gjøre der og en horisont på 4-5 
dager for hele oppholdet. Vår rolle 
må ikke overdrives! Våre kolleger var  
i sitt eget land og det var der krigen 
herjet. Jeg kan best illustrere det med 
at en av kirurgene på vakt den ene 
dagen fikk både sin datter og kone inn 
blant de skadde! De klarte seg heldig-
vis, men den neste dagen fikk den 
samme kollegaen inn sin fetter – død! 
En annen kollega opplevde (mens vi 
var der) at huset hans ble bombet 
mens han var på jobb. Det lå i ruiner. 
Man kan ikke forestille seg det…

Nei, dette kan man knapt ha noen fore
stilling om uten å befinne seg der. Er det 
noe som skiller denne opplevelsen fra dine 
andre erfaringer fra krig og katastrofer?
Ja, et par ting. For det første har jeg 
aldri sett så mange skadde og drepte 
barn. Til nå er rundt 1300 døde og ca 
30 % av dem er barn. Dette er svært 
spesielt og har med det å gjøre at 
befolkningen er ung og hver familie 
har kanskje opptil 10 barn. Gaza er 

ikke større enn halve Oslo (ca 4 mil 
langt og knapt 1 mil bredt) og har 1 
mill innbyggere. Det er ikke mange 
steder å gjemme seg. Videre er det 
overtydelig at sivile mål ble syste-
matisk angrepet, det er ikke vi i tvil 
om. Offentlige bygninger som politi-
stasjoner midt på dagen, moskeer 
under fredagsbønnen og grønnsaks-
markedet ble bombet. Til krigshand-
lingenes slutt var 18 moskeer angrepet 
og ødelagt. Vel ble det sluppet løpe-
sedler fra fly som varslet angrep, men 
dette medførte bare at kvinner og 
barn søkte tilflukt i det de trodde var 
trygt, en FN drevet skole – vi vet jo 
hvordan det gikk. Vi så mer drama-
tiske skader (avrevne underkropper) 
som gjør oss sikre på at såkalte ”nye 
våpen” har vært benyttet. 

Hvordan takler man slike massive skader, 
både i antall og omfang?
Man gjør sitt beste med de forutset-
ninger som er. Det går i bølger og 
minst en gang om dagen kom det inn 
en kohort med opptil 60 skadde fra et 
større treff.  De kommer inn i ambu-
lanser, busser og privatbiler. Man 
fordeler og opererer så fort det  
lar seg gjøre, - to på hver stue,  
i korridorer osv. Så roer det 
seg jo etter hvert, etter noen 
timer er pasientene enten 
opererte eller døde…

Hvordan forholder man seg 
til anklager om fordreid og 
ensidig informasjon når man 
står midt oppe i dette?
Akkurat det har ikke vi tatt så 
veldig tungt, for vi har bare 
rapportert det vi til 
enhver tid har sett. 
Siden har  
jo våre utsagn blitt 
bekreftet av andre. 
Selvfølgelig måtte vi 
fortelle hva vi så, 
særlig fordi vi var 
alene om disse obser-
vasjonene den første 
tiden.  

Men, det er jo litt  frustrerende at 
budskapet blir borte i et fokus på 
mulige feil i formidlingen når vi har 
med en slik humanitær katastrofe å 
gjøre.

Telefonen ringer og det bankes på 
døren. Øverst i alle haugene på skrive- 
bordet ligger de siste rapportene om 
dødstallene fra de palestinske myndig-
hetene. Kontakten med konfliktsonen 
er åpen og jeg vil regne med at Fosse 
snart er tilbake for å ta fatt på nye 
oppgaver ved Shifa- sykehuset. Det 
fikk jeg ikke spurt ham om før døren 
ble åpnet og det kom inn kolleger 
som ville omfavne ham og ønske ham 
velkommen hjem. Det er ingen tvil 
om Erik Fosses dype humanitære 
engasjement. Sammen med kollega 
Gilbert og det senere norske teamet 
som avløste dem (Muhammad 
 Abou-Arab, Johannes Brattebø, 
 Dagfinn Bjørklid) har han gjort en 
innsats for krigsofrene i denne tragiske 
konflikten som det står en svært stor 
respekt av. Det blir ganske stusselig å 
tenke tilbake på hvilken avsporing 
debatten tok de første dagene her 

hjemme, da man var like opptatt 
av deres informasjonsrolle 

som hva de faktisk 
rapporterte om. 

http://www.norwac.no

http://www.ugeskriftet.dk/ 
portal/page/portal/ 
LAEGERDK/UGESKRIFT_
FOR_LAEGER/ 
TIDLIGERE_NUMRE/2009/
UFL_EKCMA_2009_4/UFL_
CMA_2009_4_55522

http://no.wikipedia.org/wiki/
Gen%C3%A8 
vekonvensjonene



•  Dersom omstillinger er nødvendig 
for å oppnå god kvalitet skal vi alltid 
støtte dette.

•  Det er imidlertid svært få områder 
hvor denne sammenhengen er klart 
påvist.

•  Det er mye vikarierende argumenta-
sjon, hvor volum/kvalitets aspektet 
blir brukt for å rettferdiggjøre 
 organisasjonsendringer.

•  Der hvor fagmiljøet er enige, blir 
ikke rådene hørt, dersom de ikke 
passer politikerne, jfr råd for fød-
selsomsorg.

•  Er offentliggjøring av sykehus
resultater uproblematisk?

Det er en selvsagt sammenheng 
 mellom volum og kvalitet, som kan 
sammenfattes i det gamle ordtaket: 
”Øvelse gjør mester”. Retorisk sagt vil 
intet volum gi null i kvalitet, fordi det 
ikke er noe utkomme å måle.

Men hvor langt kan vi trekke denne 
selvfølgelige sammenhengen? Vil 
kvaliteten bare fortsette å øke og øke, 
bare volumene øker? Eller vil det 
være et grensesnitt hvor økt volum vil 
måtte medføre en så stor økning av 
organisasjonen at volumet spres på så 
mange at sammenhengen svekkes?

Det har vært stor oppmerksomhet 
omkring denne relasjonen både inter-
nasjonalt og her hjemme. Det er både 
myndigheter, fagmiljø og pasientorga-
nisasjoner som engasjerer seg i feltet. 
En av de viktigste bidragsyterne er en 
amerikansk organisasjon som heter 
The Leapfrog group. Organisasjonen 
baserer seg i hovedsak på forsikrings-
selskap- og  på nettsidene beskriver de 
sitt formål slik: The Leapfrog Group is 
an initiative driven by organizations that 

buy health care who are working to initiate 
breakthrough improvements in the safety, 
quality and affordability of healthcare for 
Americans. Svært mange artikler om 
volum-kvalitetrelasjonen henviser til 
undersøkelser utført av Leapfrog, for 
eksempel konsekvensutredningen om 
ny sykehusstruktur i Stockholm, og 
som dermed indirekte påvirket vår 
egen Hovedstadsprosess.

Senter for medisinsk metodevur - 
d ering her i Norge utga en Sintef 
rapport i 2001: ”Pasientvolum og 
behandlingskvalitet”, som i sammen-
draget sier  følgende: ”Samlet sett 
viser rapporten at det ikke kan 
 konkluderes med en generell sam-
menheng mellom volum og kvalitet. 
Dette aspektet må vurderes for hver 
enkelt diagnose eller prosedyre.” 
Videre heter det: ”Ved visse kreft-
former, behandling av hjerte- og 
 karsykdommer, AIDS og transplanta-
sjoner er det vist at pasienter behandlet 
ved sjukehus med høyt pasientvolum 
har bedre resultater enn de med lavt 
volum”. Kreftformene dette viser til 
er øsofagus, pancreas og lever. Hjerte- 
karsykdommene viser til PTCA, 
 operasjon for abdominale aorta-
aneurismer, koronar bypass og barne-
hjertekirurgi. Det vises ikke en slik 
entydig sammenheng ved traumer 
eller ortopediske operasjoner.

Kunnskapssenteret avleverte rapporten 
”Pasientvolum og behandlingskvalitet 
ved hjerte- og karsykdommer” i 2007. 
Her har de tatt for seg forskning om 
pasientvolum og behandlingskvalitet 
på basis av litteratur for perioden 
2001-2006. Det konkluderes med 
sammenheng ved behandling av aorta- 
aneurismer. PCI-behandling og koronar 

bypass. Det vises ikke en slik sammen-
heng ved akutt koronarsykdom, 
 karotiskirurgi, hjerneslag eller opera-
sjoner for tette blodårer på bena. Det 
kommenteres med at det er stor forsk-
ningsaktivitet på feltet, og at mange 
av rapportene har samme datagrunn-
lag. Funnene må settes i et større 
 perspektiv før en vurderer organisa-
toriske konsekvenser i norsk helse-
tjeneste.
Det varsles om at det kommer flere 
delrapporter om kreft, obstetrikk, 
ortopedi, traume og gastrokirurgi.

Nasjonalt råd for fødselsomsorg la 
ned sine verv i 2008 da de ikke fant at 
departementet fulgte opp rådets vur-
deringer, eller Stortingets føringer når 
det gjaldt størrelse og struktur på 
fødeavdelingene. Saken viste hvor 
vanskelig det er å få til de nødvendige 
strukturendringene, selv når fagmiljø-
ene er enige, når dette settes opp mot 
geografi og funksjonsfordeling.

http://www.helsedirektoratet.no/syke-
hus/fagnytt/sluttrapport_fra_
nasjonalt_r_d_for_f_dselsom-
sorg__125844

Kunnskapssenteret kom i 2008 med 
rapporten: ”Kvalitetsindikatorer 
basert på data fra medisinske kvalitets-
registre”. Det fremgår at kvalitets-
indikatorer er en av flere metoder for 
å overvåke og dokumentere kvaliteten 
i helsetjenesten, men at de nåværende 
registrene er sårbare med hensyn til 
datainnhenting og datakompletthet. 
Det ble identifisert 50 slike registre, 
hvorav 36 ble ansett som nasjonale. 
Det er 36 landsdekkende kvalitets-
registre i Norge.

Volum og Kvalitet – en vanskelig relasjon
AV ArNe lAudAl refsum
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Indikatorene presenteres på nett-
stedet: www.frittsykehusvalg.no. 
 Kvalitetsindikatorene for somatikk er 
i dag bl.annet: Epikrisetid, korridor-
pasienter, preoperativ liggetid lårhals-
brudd, sykehusinfeksjoner og stryk-
ninger på operasjonsprogrammer. 
Man kan spørre om disse indikatorene 
er egnet til å gjøre pasienter bedre i 
stand til å velge behandlingssted. 
Videre er presisjonsnivået på dagens 
kvalitetsindikatorer så grovmasket at 
det på ingen måte kan brukes som mål 
på kvaliteten av den medisinske 
behandlingen, men kanskje på 
 organisasjonens logistikksystemer.  
F.eks. er preoperativ liggetid for 
 lårhalsbrudd målt innen 48 timer, 
hvorfor ikke 24 timer?

Norsk Pasientregister vil på bakgrunn 
av rapporter fra det enkelte sykehus 
ha oversikt over aktiviteten innen 
bestemte diagnoser og prosedyrer. 
Etter hvert som opplysningene nå 
gjøres personidentifiserbare vil man 
kunne følge pasienten over tid, og si 
noe om forløp. Men disse opplysning-
ene må knyttes opp til faglige para-
metre, for eksempel stadium av en 
kreftsykdom ved diagnosetidspunkt, 
eller elektiv kontra ø-hjelp  før de kan 
brukes i en pasient- volum betraktning. 
Hvis ikke vil et sykehus som får henvist 
de kompliserte pasientene ha dårligere 
resultater enn sykehus som kun 
behandler enkle tifeller og hen viser 
resten oppover i behandlings hierarkiet. 

Det er også en rekke andre parametre 
som alder, kjønn, sosio-økonomisk 
status i opptaksområdet, reiseavstander 
osv. som må tas med i vurderingen når 
slike opplysninger tolkes.

Jeg viser her til Overlegen 4-2008, 
hvor Norsk Ortopedisk Forening 
diskuterte om de sykehusvise rapport-
ene i Nasjonalt register for leddprote-
ser skulle offentliggjøres.
Prosjektet Samordning av kreft-
kirurgien i Helse Sør-Øst ble ført av 
fagfolk, selv om det hele var initiert av 

Helse Sør-Øst. Her ble relativt store 
funksjonsfordelinger foretatt med 
enighet i fagmiljøene. Når slike funk-
sjonsfordelinger skal skje som følge av 
strukturendringer av sykehusene, og 
ikke som følge av faglige premisser, 
blir det alltid stor uro, og beskyldninger 
om at det er vikarierende argumenta-
sjon som bringes til torgs. Sist ute i 
denne sammenheng var Helse Inn-
landet, hvor mye av diskusjonen om 
cancer mamma kirurgien foregikk i 
avisspaltene. Det er heller ikke lenge 
siden nevrokirurgene på Vestlandet lå 
i en bitter strid med hverandre.

I England er audit som verktøy inn-
ført, altså faglige revisjoner. Her 
 samles fageliten i landet til gjennom-
gang av forskningsresultater på 
om rådet nasjonalt og internasjonalt.  
I en engelsk artikkel defineres audit på 
følgende måte: 
Audit in the wider sense is simply a tool to 
find out what you do now; this often to be 
compared with what you have done in the 
past, or what you think you may wish to 
do in the future.

Her settes det så opp nasjonale mål 
for hvilke resultater som bør oppnås 
ved en gitt type diagnose og behand-
ling. Hver avdeling må så gjøre opp 
sine egne pasientmatrialer, for så å 
kunne sammenligne seg mot de 
 nasjonale målene. Man må så klar-
gjøre hvilke tiltak som må treffes for  
å nå opp til disse nasjonale målene, 
dersom man ikke tilfredsstiller 
 ”kravene i utgangspunktet. Effekten 
av disse tiltakene må måles.

På denne måten ”tvinges” avdelingene 
til å skaffe seg oversikt over egne 
 pasientmatrialer og resultater, noe som 
må sies å ha en verdi i seg selv. Videre er 
det slik at dersom en slik audit gjøres i 
nasjonal sammenheng, kan man treffe 
tiltak for de stedene som ikke innen 
rimelig tid kan dokumentere at de har 
nådd de nasjonale målene på resultater.

Er dette veien å gå for å skaffe 
 parametre som kan offentliggjøres, 
både for pasienter, myndigheter  
og fagmiljø?

http://www.kunnskapssenteret.no/Publikasjoner/4700.cms 
http://www.kunnskapssenteret.no/Publikasjoner/880.cms 
http://www.kunnskapssenteret.no/Publikasjoner/2960.cms 
http://www.kunnskapssenteret.no/Publikasjoner/2186.cms

ftp://ftp.nokc.no/SMM/SMM-Rapport_01-02_Pasientvolum_og_behandlingskvalitet.pdf 
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Legeforeningens fond for standardise-
ring og kvalitetsforbedring i spesialist-
helsetjenesten (Kvalitetssikringsfond 
II) har som formål å bidra til systema-
tisk arbeid for å sikre høy medisinsk 
kvalitet i spesialisthelsetjenesten, 
 særlig den institusjonsbaserte helse-
tjenesten. Fondet har, etter søknad fra 
Legeforeningens pasientsikkerhets-
utvalg, stilt til rådighet midler til leger 
som ønsker å øke sin kompetanse 
innen arbeid med kvalitetsforbedring 
og pasientsikkerhet ved å delta på  
21st National Forum on Quality 
Improvement in Health Care. Konfe-
ransen arrangeres av Institute for 
Healthcare Improvement i Orlando, 
Florida, USA 6.-9. desember 2009  
Se internettsiden http://www.ihi.org/
IHI/Programs/ConferencesAndSemi-
nars/. Denne konferansen samler 
hvert år mer enn 5000 deltakere og  
er et referanseforum for kvalitetsfor-
bedringsarbeid. 

Kvalitetssikringsfond II har bevilget 
kr 200 000 som skal fordeles til 10 
leger som ønsker å delta på konferansen. 
Fondsutvalget vil fordele midlene til 
leger som i søknaden kan dokument-
ere interesse for forbedringsarbeid  
og gjerne har en tillitsvalgt- eller 
lederfunksjon. Søkere som kan vise til 
planlagte prosjekter eller har ideer til 
aktuelle prosjekter vil bli prioritert. 
Søkerne må gjøre rede for hvordan 
erfaringene fra konferansen er tenkt 
formidlet og nyttiggjort.

Deltakerne forplikter seg til: 
•  På konferansen å søke etter ideer 

som kan bringes tilbake og følges 

opp i egne fagmiljøer og/eller i 
Legeforeningen. Dette kan f.eks. 
dreie seg om prosjekter som knytter 
tradisjonell forskning sammen med 
forbedringsarbeid eller prosesser 
som medvirker til kontinuerlig 
 forbedring. 

•  Å lage en kort rapport som beskriver 
ovennevnte. Rapporten formidles til 
Legeforeningens sekretariat innen én 
måned etter avsluttet konferanse. 

•  Å delta på daglige, korte oppsum-
meringer/idéutvekslinger med de 
andre deltakerne, og på Legeforen-
ingens oppsummering ved konfe-
ranseslutt.

•  Presentere inntrykk fra konferansen 
på eget arbeidssted.

Hvert stipend er på kr 20 000,- til 
dekning av reelle utgifter ved konfe-
ransen. Det forutsettes at arbeidsgiver 
også bidrar økonomisk, f.eks. ved helt 
eller delvis å dekke konferanseav-
giften. I denne sammenheng regnes 
privatpraktiserende spesialister som 
sin egen arbeidsgiver. Sekretariatet  
vil søke Legeforeningens seksjon for 
spesialistutdanning om godkjenning 
av tellende kurstimer ved deltakelse 
på konferansen. Deltakelse på tilsvar-
ende konferanse i 2008 (4 dager) ble 
godkjent med 17 valgfrie timer. 

Ev. spørsmål kan rettes til Anne Sofie 
Torp, tlf 23 10 91 14. Søknad sendes 
til Anne Sofie Torp, anne.sofie.torp@
legeforeningen.no innen 30. april 
2009. Tilbakemelding vil bli gitt så 
snart stipendene er fordelt. 

- Aktuelt å søke stipend? 
Kvalitetsforbedring  
og pasientsikkerhet

Kvalitets- 
sikringsfond
AV mArIt tøNder rødlANd

Våren 2008 fikk en gruppe sammen-
satt av representanter fra de to tidlig-
ere kvalitetssikringsfond, Allmenn-
legeforeningen og Overlegeforen-
ingen, med støtte fra sekretariat, i 
oppgave å vurdere sammenslåing av 
Legeforeningens to kvalitetssikrings-
fond. Gruppen kom til enighet om at 
fondene med fordel kunne slås 
sammen. Dette ble så behandlet av 
sentralstyret og godkjent av Helse- 
og omsorgsdepartementet.

Den norske legeforenings fond for 
kvalitetsforbedring og pasientsikkerhet 
ble opprettet fra 17.06.08. 

Overlegeforeningens styre håper at 
medlemmene vil benytte seg av 
muligheten for å få midler til forsk-
ning som omhandler kvalitetsfor-
bedring og pasientsikkerhet. Ved-
tektene for det nye fondet finnes i 
lenken.

http://www.legeforeningen.no/index.
gan?id=149635&subid=0
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Årets tariffkurs ble avholdt på  
Danskebåten ”Crown of Scandinavia”  
29. - 31.januar. 
Det umiddelbare inntrykket er at årets 
kurs var svært så vellykket, spesielt 
hadde mange utbytte av det innled-
ende retorikk-kurset under landligge i 
Oslo. Da båten forlot Utsikker 2 på 
Vippetangen og foreleseren så vidt 
hadde rukket å gå i land hadde de 65 
deltagerne allerede bak seg foreles-
ninger og øvelsesoppgaver i dette 
klassiske faget. Aristoteles skissert  
opp grunnprinsippene og hans lære-
setninger er fortsatt de grunnlegg-
ende. Han erkjente at ikke alle talere i 
Senatet var like ”effektive”, noen fikk 
oftere gjennom sine standpunkter. 
Han analyserte de ulike talemåter og 
stilte opp prinsipper for effektiv argu-
mentasjon. Han meislet ut 7 retorisk 
viktige elementer, vi fikk en gjennom-
gang av 2 av disse: Analyse og Argu-
mentasjon. Gruppeoppgavene viste 
oss at det kan være veldig mye å vinne 
på å gjøre et grundig forarbeid før 
forhandlinger, ikke minst må man 
bruke tid på ”tesen”; en klar formule-
ring av hva man ønsker å oppnå hos 
motparten. Argumentene deles i 3 
kategorier som appellerer til ulike 
sider av oss (Logos, Etos og Patos)  
og det mest effektive er en blanding av 
disse typer argument. Man må være seg 
sin Etos bevisst og fremstå med troverd - 
ighet. Klarer man å spille på noe av 
denne nye kunnskapen, bør motpartens 
forhandlere frykte årets tillitsvalgte…

Videre oppsummertes 2008 forhand-
lingene og det fremkom nokså ulike 
erfaringer med fordelingen av lønns-
midler via ”lokal pott”. I Førde eide 
legene midlene og orienterte arbeids-

giver om fordelingen, mange andre ga 
uttrykk for helt motsatte erfaringer. 

Streiken ved Lovisenberg ble nøye 
gjennomgått ved lokal streikeleder og 
diskutert. Overlegeforeningens leder 
oppsummerte med at man kom pent i 
land, men at streiken ble langvarig og 
slitsom for de involverte på alle plan. 
Streik er ikke et lettvint middel som 
Overlegeforeningen vil bruke uten 
etter nøye overveielse, det har det 
aldri vært, men dette ble en påmin-
nelse om det vi allerede vet. 

Odd Grenager la fram en status-
rapport og erfaringer med moderne 
tverrgående  sykepleierorganiserte 
avdelinger ved landets nyeste sykehus 
– og dette var til dels skremmende 

informasjon om en kaotisk situasjon 
for legene. Enkelte kolleger gikk der 
visitt på 9 ulike stasjoner. Rasjonelt? 
Pasientsikkerhet?

Våre innbudte gjester, presidenten, 
Hege Gjessing fra Ylf og Anne Kjersti 
Befring fra Legeforeningen la frem 
noen visjoner for det kommende lønns-
oppgjøret. Tillitsvalgte fra UNN og  
St Olavs Hospital presenterte noen 
tanker omkring strategier for oppgjøret. 
I diskusjonen var det en gjennomgående 
oppfatning at et moderat oppgjør er 
naturlig i år. Flere mente at man burde 
fokusere på andre goder enn lønn 
direkte, som f eks seniorpolitikk.

Ellers ble styrets forslag til endringer  
i Prinsipp- og Arbeidsprogrammet 
fremlagt for kommentarer. Endring-
ene skal evt endelig besluttes senere 
(landsrådsmøtet) og medlemmene kan 
vurdere disse frem til da.

Et vellykket tariffkurs, særlig var det 
mange positive reaksjoner på ”retorikk-
seminaret” innledningsvis. Det ble refe-
rert til ”troverdighet”, ”etos”, ”patos” 
og ”tese” flere ganger senere under 
kurset. Takk til sekretariatet og 
 Of-lederen for et flott arrangement. 
Tiden i land i Kongens by gikk ”som en 
røyk” – at Tariff kan bli såpass morsomt!

Overlegeforeningens tariffkurs 2009
AV ArIld eGGe
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Ambulering har vært på dags-
orden i høst og vinter og er et 
stridstema, nå som før. må det 
være slik?

INNleGG AV JON helle

Arbeidsgiveres ønskedrømmer er å få 
en definisjon av ”tjenestested” som er 
så vid at alle spesialister kan sendes 
hvor det måtte ønskes, når det måtte 
ønskes, uten ekstra kostnad. Full kon-
troll. I det godes navn.

Arbeidstakerne vil ha sikkerhet for at 
vektige sosiale, helsemessige og vel-
ferdsmessige forhold ivaretas, og at 
arbeidsforholdene legges til rette, 
med rett kompensasjon, for dem som 
reiser ut. En honnør til de tillitsvalgte 
som kjemper en viktig kamp i forhold 
til dette.
  
Interessemotsetningene er klare. 
Dette må forstås og respekteres, ikke 
mistenkeliggjøres.

Noen debatter i media preges dels av 
legenes påståtte grådighet, mangel på 
skamvett, eller arroganse. Slikt nivå på 
debatten er neppe hensiktsmessig for 
noen, verken på kort og lang sikt. Det 
må være mulig å se at legene, som de 
fleste andre, også er familiemødre og 
-fedre, aleneforeldre, omsorgsperso-
ner, med lange arbeidsdager og døgn-
vakter i tillegg. Med en fritid som er 
dyrebar. Det er vanskelig nok å få alt 
til å gå rundt, et kjent problem også 
for mange andre i dette samfunnet, 
selvfølgelig. Kan legene på sikt bli 
tvunget til å ambulere?  

På den annen side: 
Vi bryr oss om pasientene. 
Også vi vil at pasientene skal få like-

verdige spesialisttjenester. Gjerne 
uten at de må reise langt. 
Vi vil gjerne ta samfunnsansvar.
Vi liker vårt fag.

Behovene for ambulering, men også 
hospitering, blir neppe mindre med 
dagens mantra i helsevesenet: ”Sentra-
liser det man må, desentraliser det man 
kan”. For ikke å glemme ”distriktsme-
disinske sentra” eller hva de skal hete.  

Det er viktig å ha gode ambulerings-
ordninger, dvs. gode for alle parter. 
Hvordan?
Ikke med svertende forhandlingsut-
spill i media fra arbeidsgiversiden.
Ikke med mistenkeliggjøring.
Ikke med tvang.

La oss fristes! Ikke bare av velfortjente 
penger og god tilrettelegging, men 
også av gode erfaringer og de gode 
historiene fra dem som ambulerer: 
Gleden over å kunne bedrive medisin 
i små enheter med godt støtteapparat, 

tilfredse pasienter, meningsfulle sam-
funnsoppgaver, tilrettelagte reiser 
med flotte naturopplevelser på veien. 
Og sikkert mer til.
Men det forutsetter at erfaringene 
virkelig er positive.

Og for all del: Reell frivillighet i 
utgangspunktet. Motiverte og kompe-
tente leger er gull verdt.

En oppfordring til både arbeidsgivere 
og helsepersonell: Snakk positivt om 
ambulering. Bygg en merkevare med 
positiv klang. La ambulering bli en 
stolt samfunnsoppgave. La oss alle 
sikre at frivillighet fortsatt er grunnla-
get for ambulering, med tilstrekkelig 
forutsigbarhet for alle, sikker pasient-
behandling og med nødvendig konti-
nuitet. Og en kompensasjon man er 
fornøyd med.

Og la dem som ikke makter ambule-
ring, få slippe med god samvittighet, 
uten å måtte knegå lederne.   

Ambulering og frivillighet

margit steinholt:
”det var deilig å få 
konsentrere seg om fag”
Margit er gynekolog og har mange års ambulering bak 
seg i Nord-Norge. Nå er hun, for en periode, konsern-
tillitsvalgt for Akademikerne i Helse Nord.

•    Jeg syntes det var flott å ambulere. Jeg fikk konsentrere  
meg om behandlingsoppgavene. Alt var tilrettelagt.  
Pasientene var fornøyde. Telefonene var få og  
calling ikke-eksisterende. Hyggelige  
mennesker var det også, på trivelige plasser.  
Fin avveksling i hverdagen. 

•   Men slitsomt kan det være, særlig reisingen.  
Ambulering passer ikke for alle, eller i alle  
livssituasjoner.  
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AV hANs-Petter Næss

Ved flere sykehus legges organisasjonsmodellen om fra 
tradisjonelle avdelinger med alle personellgrupper repre-
sentert til egne søyler for hver enkelt personellgruppe med 
sin egen ledelse opp til klinikk-/divisjonsnivå. Avdelingen 
som tradisjonelt har representert et fagområde eller medi-
sinsk spesialitet/grenspesialitet, er borte eller består bare av 
leger. Noen mener dette er to- eller flerdelt ledelse, mens 
andre mener det er éndelt ledelse ettersom hver faggruppe 
har én leder å forholde seg til. Hva det er kan kanskje være 
det samme. Spørsmålet er hvordan det fungerer.  

Vi er vant til å tenke på pasientbehandling i sykehus som  
et teamarbeid, med legen(e) som teamleder. Vil dette kunne 
opprettholdes i en modell der avdelingene blir oppløst som 
enheter? Eller bygger dette på et syn om at legenes rolle er 
sidestilt med andre personalgrupper i sykehuset hva gjelder 
pasientbehandling, og at disse ikke trenger å ha avgjørende 
innflytelse på hvordan teamets arbeid utføres? Og er i så 
fall en slik ny modell egnet til å gi god og effektiv pasient-
behandling ?

Kortest mulig vei til riktig spesialist har vært et slagord. 
Når avdelingsstrukturen løses opp, og inndelingene av 
avdelinger og poster følger lokale variasjoner mer eller 
mindre etter innfallsmetoden, blir det vanskeligere for alle 
å vite hvor den riktige kompetansen befinner seg i systemet. 
Som pårørende har man erfart hvor vanskelig det kan være 
å finne frem til rett adresse for å få svar på spørsmål i 
 forkant eller etterkant av et opphold. Dette blir enda 
 vanskeligere i et slikt nytt system. Ikke noe godt tiltak i en  
tid der bedre samhandling er det sentrale mantra.

I høringsnotatet fra Helse- og omsorgsdepartementet  
om fjerning av Legeforeningens delegerte myndighet  
til å godkjenne spesialister nevnes en rekker 
grunner til at dette bør gjøres. Mange av disse  
er det vanskelig å se har noen sammenheng med 
lovendringsforslaget. Ett av dem er at man opp-
fatter det som problematisk (og et resultat av 
Legeforeningens ”makt”?) at sykehusavdeling-
ene stort sett er inndelt etter spesialitet (!).   

Når en sitter igjen med en avdeling med bare leger, men i 
alle fall med et definert fagområde, så er kanskje det neste 
at også den faglige inndelingen forsvinner?

På Ahus forteller kolleger at de ikke lenger har oversikt 
over hvor pasientene de har ansvar for er plassert, at de går 
visitt til opptil 9 ulike poster og at sykepleierne ikke lenger 
nødvendigvis er kjent med rutiner som gjelder for 
 pasientene.  

Reformiveren er stor og den blir stadig større. 
Det er ingen tvil om at det er nødvendig å 
gjøre mye for å få bedre kvalitet og tilgjenge-
lighet til en lavere kostnad. Nettopp derfor 
er det frustrerende å oppleve mange 
tiltak som bidrar til det motsatte på 
alle de tre områd ene.

organisering på tvers
ett skritt frem og to tilbake?
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”faste stillinger for alltid” er tittelen på ylf leder hege Gjessings artikkel i siste utgave av ylf forum,  
etter at sentralstyret har gått inn for at stillinger for leger i spesialisering i hovedsak skal være faste.  
Vi gjengir her en artikkel fra ylf-forum skrevet av leder av ylf i sverige. Vi har også fått marie Wedin, 
leder av den svenske overlegeforeningen, sjukhusläkarföreningen,  til å kommentere hvordan hun ser 
på problemstillingen. hun er ikke nådig: de som er i mot ønsker å ikke miste sin makt over yngre leger. 
endringen fremmer forskning og likestilling, og det har ikke utviklet seg propper i systemet.

I Sverige har nå 93 prosent av alle 
yngre leger faste stillinger. Det er 

resultat av et intensivt arbeid av SYLF 
– Sveriges yngre läkares förening. Det 
kan sammenliknes med hvordan situa-
sjonen var i 2001 da bare 58 prosent 
av yngre leger hadde faste stillinger.  
I 2006 hadde var bildet likt, fremdeles 
hadde bare 60 prosent av de yngre 
legene på universitetssykehusene fast 
stilling. Fremfor alt har det vært uni-
versitetssykehusene som ikke har gitt 
leger fast ansettelse. Arbeidsgiver har 
kunnet benytte seg av en lov som gir 
dem rett til å unnta legene fra loven 
om ansettelsestrygghet.

For å endre på dette gjennomførte 
SYLF en kampanje med navnet ”Fast 
Jobb nu!” med aktivt lobbyarbeid mot 
politikere og tjenestemenn, og med 
flere artikler i lokale aviser. Universi-
tetssykehuset i Umeå ga allerede i 
1997 legene fast jobb, og det har ikke 
ført til at sykehuset har blitt fylt opp 
med ferdige spesialister som hindrer 
ansettelse av yngre leger, slik mange 
fryktet. Med det som godt eksempel 
har derfor legeforeningene lokalt 
 kunnet inngå avtaler med nesten alle 
de andre universitetssykehusene om at 
alle leger skal få faste stillinger. Nå er 
det bare ett sykehus som stritter imot, 
og det er Akademiske sjukhuset i 

Uppsala. Det er kjent for sine konser-
vative idéer og for å være sist med alt. 
På den arbeidsplassen har bare 12 
prosent av legene faste stillinger. 
Sykehuset har en lege som direktør, 
men det har ikke hjulpet. Etter å ha 
forhandlet og prøvd alt, har legefore-
ningen og SYLF lokalt anmeldt Aka-
demiska sjukhuset til EU-kommisjo-
nen for brudd mot rammeavtalen om 
tidsbegrenset ansettelse. 

Om EU-kommissjonen anser at det 
har skjedd en overtredelse, får Sverige 
si sitt om anmeldelsen i et uformelt 
brev. Kommisjonen kan siden velge å 
drive saken videre og Sverige kan i så 
fall bli bedt om å endre sine regler.

Det er trange tider  i Sverige, og 
mange sykehus har varslet om ned-
skjæringer. Da er det ekstra viktig 
med fast jobb. For eksempel skal man 
redusere med 500 – 600 ansatte på 
universitetssykehuset Sahlgrenska i 
Gøteborg. Kampviljen er stor og for 
legene  finnes det bare en løsning, at 
de alle skal ha faste stillinger.

Yngre leger i sverige har fått fast jobb!

AV heIdI steNsmyreN, leder I sylf

Lenker til videre lesing:

Lederartikkel i Tidsskriftet om 
faste stillinger
http://www.legeforeningen.no/
index.gan?id=150656&subid=0

Brev til HOD om faste stillinger:
http://www.legeforeningen.no/
index.gan?id=150198&subid=0

Intervju med Bjarne Håkon 
 Hansen hvor han bl.a omtaler 
denne problemstillingen
http://www.legeforeningen.no/
index.gan?id=149821&subid=0

Overlegeforeningens høringssvar 
til prosjekt  stillingsstruktur:
http://www.legeforeningen.no/
index.gan?id=148062&subid=0

Ylf-forum 6-2008
http://www.legeforeningen.no/
asset/41009/1/41009_1.pdf
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I Sverige har sedan flera år ST-läkare 
som specialistutbildats utanför uni-

versitetssjukhusen, varit ”tillsvidare-
anställda” vilket innebär fast anställ-
ning även efter uppnådd specialitet. 
På universitetssjukhusen däremot har 
ST-läkarna tvingats acceptera tids-
begränsade anställningar. Detta har 
varit till nackdel för dessa kollegor 
som ofta är i en ålder då man normalt 
bildar familj, köper bostad etcetera. 
Den begränsade anställningstrygg-
heten har givit dem sämre möjligheter 
att förhandla lön och att framföra 
kritik av utbildning och arbetsvillkor 
än andra läkare.

1997 blev universitetssjukhuset i 
Umeå först med att tillsvidareanställa 
ST-läkare och därefter har de andra 
universitetssjukhusen följt efter med 
undantag av Uppsala där arbetsgivaren 
hårdnaggat vägrar. Läkarföreningen i 
Uppsala har därför anmält sjukhuset 
till EU-kommissionen som bedömt 
att förfarandet står i strid med ram-
avtalet om tidsbegränsade anställ-
ningar och som överväger process.

Arbetsgivaren i Uppsala argumenterar 
mot tillsvidareanställning med floskler 
om flexibilitet och varnar för risker 
med att färdiga specialister kan 
komma att tamponera universitets-
kliniker och hindra andra läkare från 
möjligheter till utbildning och tjänst-
göring. Dessa argument framförs ofta 
av läkare som inte vill se sin makt över 
yngre kollegor minska.

Farhågorna om tamponad har inte 
besannats utan genomströmningen 
och rörligheten mellan universitets-
sjukhusen har snarast ökats. Det ver-
kar som att ökade möjligheter till fasta 
anställningar ökar benägenheten att 
söka nya tjänster då det inte upplevs 
så nödvändigt att bevaka platsen 
under mäktiga professorers och över-
läkares vingar. Den ökade tryggheten 
har också varit viktig ur jämställdhets-
synpunkt. Det är nu mindre riskabelt 
för kvinnor i karriären att bli gravida 
och för män att ta tjänstledighet för 
vård av barn. En fast anställning för 
yngre läkare på universitetsklinikerna 
gör det lättare att ställa krav på tid för 

forskning inom ordinarie veckoarbets-
tid. Det ger kraft att våga engagera  
sig fackligt, att ifrågasätta bristfälliga 
rutiner och patientfarliga beslut. De 
yngre läkarna hjälper därmed till att 
ställa berättigade krav på god arbets-
miljö och rimliga löner för läkare.

Fast anställning är ett rättmätigt 
arbetstagarkrav och det gäller alla 
läkare. Utbildningen till specialist är 
inte en tidsbegränsad kursplats utan 
en del av den kontinuerliga kompe-
tensutveckling och det livslånga 
lärande som läkaryrket kräver.

fast jobb.nu

AV mArIe WedIN, OrdförANde sJuKhusläKArföreNINGeN I sVerIGe 
Och VIce OrdförANde I sVeNsKA läKArförBuNdet

fast jobb nu är namnet på den kampanj som sveriges yngre 
 läkares förening förtjänstfullt drivit de senaste åren med målet  
att få fast anställning för läkare under specialisttjänstgöring. 
 sjukhusläkarföreningen stödjer helhjärtat detta krav. 

OVerleGeN 29



S om det første i sitt slag her i lan-
det, ble det mange av oss kjenner 

som ”Ole Berg-kurset” etablert for 
mer enn 20 år siden og professor 
Grete Botten har vært med nesten 
siden starten. Et erfaringsbasert stu-
dium innen helseledelse og helseøko-
nomi er beregnet på helsepersonell 
som tar sikte på, eller innehar leder-
stillinger i helsevesenet. Mange leger 
har deltatt, den typiske deltager er 
ferdig spesialist med en del yrkeserfa-
ring, gjerne midt i 40 årene. En vanlig 
motivasjon, foruten ambisjoner om 
lederposisjoner innen sykehusene, er 
et ønske om å kunne tre litt tilside fra 
et travelt yrkesliv i en periode for å få 
et større overblikk over helsetjenes-
tens plass i samfunnet og kanskje ens 
egen plass i det igjen. Trangere øko-
nomiske rammer og en gryende prio-
riteringsdebatt tvinger den litt erfarne 
overlege og andre helsearbeidere til 
refleksjon, og et slikt Masterprogram 
(som det heter med den nye terminolo
gien)  kan synes som en fin mulighet 
til å skaffe seg ny og bredere kunn-
skap for ledelsesoppgaver.

Vi har 30 studieplasser hver høst, og det 
er fortsatt rift om de plassene, sier 
Grete Botten. Det er kanskje det som er 
det morsomste med å drive dette stu-
dietilbudet, - at hvert kull fortsatt er 
svært begeistret når de evaluerer det. Vi 
har stort sett bevart konseptet fra opp-

starten – det viser at grunnleggeren, 
Ole Berg, var langt forut for sin tid da 
han tok initiativet til dette tilbudet.
Hvordan er så opplegget, kan man full
føre dette ved siden av sin egen jobb? 
Ja, men bare delvis. Høsten må man 
ha fri svarende til en overlegepermi-
sjon, august til desember. Høsten er 
intens, men artig. Hvert kull planleg-
ger og gjennomfører en studietur til 
et annet land for å gi studentene en 
internasjonal impuls også. Påfølgende 
vår følger man ideelt sett opp med 2 
kortere kursperioder og avslutningsvis 
skal man gjøre en skriftlig oppgave 
svarende til et halvt års arbeid. Bereg-
net studietid er 1,5 år som gir 90 stu-
diepoeng. Det er likevel nokså vanlig 
at man bruker lengre tid enn dette, 
opp mot 4 år dersom det er nødven-
dig i forhold til de muligheter man 
har til å ta fri perioder.

Hvilke ledelsesnivåer har dere i tan-
kene med studieopplegget? Ledere for 
leger, altså på avdelingsnivå, eller 
ledere på ”høyere” nivåer. Hvilke 
ambisjoner må man ha for å komme i 
betraktning som søker?

Vi har ”alle nivå” i tankene, vi tror 
også ledere i helsevesenet i sin almin-
nelighet kan ha svært god nytte og 
glede av et slikt studium. Studentene 
gir tilbakemeldinger på at deres inn-
sikt i måten helsevesenet fungerer på 

øker gjennom tilført kunnskap, disku-
sjoner og selvstendig oppgave. Vi tror 
da, også basert på tilbakemeldinger, at 
det for det første blir mulig å ha et 
mer aktivt forhold til helsepolitikken, 
for det andre at det blir morsommere 
å inneha lederansvar.    

Det finns flere slike studieopplegg nå, 
hvordan plasserer dette studiet seg i 
forhold til de andre tilbudene?
For det første, er det selvsagt bra at 
det finnes flere tilbud – BI og Norges 
Handelshøyskole har studieopplegg, 
og flere kommer på høyskolenivå. 
Vårt opplegg, vil jeg si, vektlegger 
mer enn de andre det å gi en bredest 
mulig bakgrunn og et størst mulig 

men «ole Berg Kurset»  var ikke nedlagt…
søknadsfrist 1. mars  
AV ArIld eGGe

INterVJu med INstItuttleder Grete BOtteN, 
PrOfessOr Ved INstItutt fOr helseledelse OG helseøKONOmI uIO
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overblikk. Vi fokuserer en del på hel-
seøkonomi og helserett men prøver å 
formidle grunnleggende mekanismer 
og de store linjer i helsetjenesten og 
helsepolitikken. Jeg vet at andre vekt-
legger mer f eks utvikling av teamar-
beid som verktøy for å styre omorga-
niseringer osv. Det er nyttig, men vi 
har altså et bredere fokus i studium, 
selv om også vi tar opp organisasjons-
psykologi og teamarbeid.

Hvor blir det av studentene deres, ser det 
ut som om dette gir dem kvalifikasjoner? 
Med bakgrunn i deltagernes egne 
evalueringer av studiet kan vi være 
godt tilfreds. Vi vet at vi har gode 
lærekrefter – og vi blir stadig bedre 
fordi vi også lærer mye av alle våre 
studenter. De som tar dette studiet er 
motiverte yrkesutøvere med akade-

miske utdannelser, grader og mye 
erfaring som vi tilføres mye av gjen-
nom hvert kull, noe som igjen smitter 
på undervisningen som dermed blir 
skreddersydd, slik Ole Berg ville sagt 
det. Vi har en viss oversikt over stu-
dentenes videre karrierer, og ja - flere 
av dem sitter i viktige lederstillinger i 
vårt helsevesen senere. Mange går 
også tilbake til sin arbeidsplass til 
lederoppgaver der og i hvert fall med 
en ny innsikt og dermed fornyet 
arbeidsglede, kanskje?

Hvordan kan man få del i dette tilbudet?
Tiden er knapp, men søknadsfristen 
går heller ikke ut før 1. mars og søk-
nad leveres først på på nettet og så 
fyller en ut et søknadsskjema. Jeg vil 
oppfordre Overlegens lesere til å søke 
dersom de finner dette tilbudet inter-

essant – dere er kanskje den mest opp-
lagte søkergruppen etter det vi har 
snakket om. Skjemaet er enkelt, og 
inneholder all nødvendig informasjon 
om søknaden. Det er ønskelig med en 
motivasjon for hvorfor man søker og 
en anbefaling fra leder eller kollega 
skal legges ved. Alt finnes på net-
tadressen vår:

http://www.uio.no/studier/program/
erf-helseadm-master/

Bare et tasterykk unna! Velkommen 
som søker - og kanskje student?
Interesserte kolleger henvises også til 
nettutgaven av Overlegen, linken 
ligger der.

men «ole Berg Kurset»  var ikke nedlagt…
søknadsfrist 1. mars  

det erfaringsbaserte master programmet i helseadministrasjon
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D et verste har skjedd – en pasient 
er skadet eller er til og med død, 

og du vet at det ikke er ”naturens 
gang”. Hva gjør du? I mange år har 
normen vært ”ingen ting” eller ”prøv 
å glemme det snarest mulig”. Instinktet 
sier oss kanskje at vi bør skyve det 
under teppet, da blir det ikke så 
 ubehagelig. Mange har ledd av 
 e-posten som har sirkulert de siste 
måneden om rådgiveren som spør om 
det er gått galt, det er din skyld, og 
noen vet om det: ”Stakkars deg.”
Kolleger er blitt frosset ut etter at de 
”har havnet i ulykken”. En ”medisinsk 
ulykke” er belastende for de involverte. 
Både pasienten, de pårørende og 
behandlerne må håndteres på en god 
måte. Hvis det ikke skjer, kan det ha 
uheldige konsekvenser:
• Ingen lærer av feilen 
• Prosesser bedres ikke
•  Teammedlemmer føler  

seg inkompetente
•  Enkeltpersoner opplever at  

de blir isolert
• Feilen kan vokse ut av proporsjoner
•  Posttraumatisk stress syndrom  

(vist ved søvnvansker, mareritt, 
 irritabilitet, konsentrasjonsvansker, 
hendelsen gjenoppleves).

Heldigvis er teppeskyvingen i ferd 
med å endres nå. Selv har jeg hatt  
stor nytte av noen artikler som ble 
publisert i anestesilegenes tidsskrift, 
NAForum i 2004/2005, skrevet på 
bakgrunn av foredrag av sveitseren 
Sven Staender. Jeg vet at disse også 
kan være verdifulle i andre spesiali-
teter, så jeg refererer til dem her. Som 
ledere og kolleger kan vi bidra til at 
teamet som har vært involvert i en slik 
hendelse, klarer seg etterpå. Det er 
syv elementer for å lykkes, og jeg 
 bruker mitt eget fag, anestesiologi, 
som eksempel: 

1. Briefing
Start alltid dagen med å gjennomgå 
dagens program/det som skal skje. 
Behovet for åpen kommunikasjon må 
understrekes og etterleves. Alle spørs-
mål eller uro må uttrykkes, alle har 
delt ansvar for å takle dette.

2. Pasienten må fortsatt behandles 
når uhellet har skjedd :
•  Initialt samme teamet 

(kjenner pasienten og situasjonen).
•  Informer og tilkall en overordnet 

kollega.
•  Deleger så behandlingsstrategien  

til denne. 
•  Deretter bør det opprinnelige teamet 

avløses, både av sikkerhetsgrunner, og 
for å gå videre gjennom punktene 3-7:

3. Dokumentere hendelsen:
• Så snart som mulig. 
•  Alle relevante detaljer bør med, 

heller flere enn færre. 
•  I tillegg bør hvert enkelt person 

skrive sin egen versjon av det som 
skjedde. 

•  Hendelsesforløpet bør dokumenteres, 
tolkning hører ikke hjemme her.

•  Man bør sette til side utstyr, medi-
kamenter, osv, som har vært brukt.

4. informasjon om hendelsen:
•  Teamet, relevante kolleger fra egen 

og andre spesialiteter, avdelingssjef, 
direktør.

•  Til pasienten eller pårørende: Husk å 
bruke forståelige ord, gjør det i en 
rolig atmosfære i et lukket rom (aldri 
i korridoren)! Det må gjøres person-
lig av dem som har vært involvert, og 
ikke over telefon (der kan man si at 
det har skjedd noe alvorlig, de må 
komme med én gang).

•  Start med de verste nyhetene, for-
klar fakta, ikke spekulasjoner. Hvis 
pasienten har overlevd, beskriv de 

neste trinnene. Forsikre om at det 
blir gjort fullstendig etterforskning 
og beskriv prosessen. Ikke skyld på 
noe enkelt teammedlem!

•  Uttrykk din sorg/beklagelse.

5. Debriefing
Håndtering av det involverte teamet/
personen: Sannsynligheten for skade-
lige ettervirkninger er mindre ved 
korrekt debriefing enn uten:
•  Så snart som mulig med  

alt involvert personell.
•  Gjøres av den mest erfarne spesialisten 

(ikke nødvendigvis sjefen). 
•  Konfidensialitet er nødvendig.
•  Spør om ”hva”, ikke ”hvem”, vis 

empati og ikke skyld på noen.
•  Alle i teamet må få mulighet til å 

snakke, tillat spørsmål og følelser.
•  Gå gjennom neste trinn av det som 

vil skje. 

6. Analyse.
Det er nødvendig å bruke system-tiln-
ærming, illustrert ved “Sveitserost-
modellen” som J. Reason introduserte i 
1993. Skal en potensiell ulykke utvikle 
seg til en virkelig ulykke, må alle ledd i 
kjeden svikte. Potensielle avvergemulig-
heter blir ikke fanget opp. Bare om alle 
hullene dekker hverandre, skjer ulykken. 

7. læring av uhellet og  
implementering av forbedringer.
I tillegg må vi ivareta behovene til 
pasienten og pårørende – åpenhet 
(”open disclosure”): Det betyr å legge 
frem hele sannheten. Vi har en klar 
etisk plikt til å fortelle pasienten eller 
etterlatte om hva som egentlig 
skjedde. Dessverre skjer dette ikke så 
ofte eller så systematisk som pasient-
ene venter. Bare en tredel av pasient-
ene som hadde vært utsatt for en 
uheldig hendelse bekreftet at legen 
hadde informert dem om det . Det er 

Pasienten døde, og du tror det er  din feil – hva nå?
faMe
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også beskrevet at 2/3 av leger under 
utdanning fortsatte HLR lenger enn 
nødvendig for å utsette å fortelle for-
eldrene at barnet deres var dødt .  Til 
og med gir ”Risk Managers” i 
sykehus ene ofte råd til helsepersonell 
om at de ikke bør snakke med pasient-
ene/familiene etter hendelsen! 

Anbefalinger: 
Håndtering av ettervirkninger av et 
medisinsk uhell innebærer: 
1. På individnivå:
•  Be om hjelp i krisen
•  Støtte kollegene
•  Etablere kultur for åpen kommuni-

kasjon (ikke ”hvem”, men ”hva”)
•  Bruk briefing og debriefing av 

 teamene
•  Vær åpen overfor pasienter  

og pårørende.

2. På organisasjonsnivå
•  Sett standarder for åpenhet  

i foreningen.
•  Etabler retningslinjer for åpenhet  

på din avdeling.
•  Hold kurs i kommunikasjon  

og risikohåndtering.

Ironisk nok vil pasienter og pårørende 
ofte ty til søksmål fordi de ikke følte de 
fikk svar på spørsmålene sine på noen 
annen måte   . Og hvis det blir en retts-
sak, er legen mye mer utsatt om han har 
prøvd å skjule noe, eller han ikke har 
vært åpen. Det er tydelig at mange søks-
mål kunne vært unngått om kommuni-
kasjonen var bedre .  I denne (riktignok 
gamle) studien, ble 227 pasienter og 
pårørende spurt om hvorfor de saksøkte 
legen. Hele 70 % av de spurte var alvor-
lig berørt av hendelsen (fysisk, sosialt, 
økonomisk). Ønsket om en fullstendig 
forklaring er en viktig grunn, mens 
erstatning var mindre viktig. Det er liten 
grunn til å tro at der har endret seg i dag.

Man har også prøvd å finne ut om leger 
og sykepleier forstår hva pasientene 
ønsker seg . Sykepleierne forstod bedre 
enn legene hva pasientene var ute etter. 
Legene trodde at pasientene særlig ønsket 
å få vite om konsekvensene av ulykken. 
hvordan de kunne få erstatning og en 
forklaring/beklagelse. Det siste er viktig, 
også for pasientene, men de er mye mer 
opptatt av at fremtidige pasienter skal ha 
nytte av deres ulykke enn legene er klar 
over. De er også mer ute etter en inn-
rømmelse av feil enn vi forstår.

Barrierer for åpenhet er:
•  At man ikke føler seg komfortabel  

i forhold til å håndtere pasient/ 
pårørende etter ulykken.

•  Mangel på kunnskap og trening i hvor-
dan man skal møte denne situasjonen.

•  Spesielt vanskelig for profesjoner 
der pasientkontakten er kortvarig, 
slik at man ikke har fordelen av et 
langvarig lege-pasientforhold.

•  Frykt for å utløse en reaksjon  
(f.eks. sinne, sorg, bli beskyldt).

•  Frykt for å bli saksøkt.
•  Ufeilbarlighetskultur blant 

 helsepersonell .
•  Mangel på åpen kommunikasjon.
•  Urealistiske forventninger hos leger 

og pasienter.
Kommunikasjon i rett tid betyr tidlig.  
Da blir det minst mulig til skade for alle 

involverte, og det blir mindre fare for at 
ulykken kan gjenta seg. Hensikten i denne 
fasen er ikke å plassere skyld, og så tidlig 
bør legen ikke erkjenne rettslig ansvar.

Det man legger i åpenhet her, er:
• Forklaring til pasienten.
• Si ”unnskyld”, om det er relevant.
•  Sette i gang tiltak for å begrense 

skaden/gjenopprette situasjonen.
•  Forklare hva som blir gjort for å 

unngå at det gjentar seg.
•  Kontinuerlig støtte ang. fysiske, 

psykologiske, sosiale og økonomiske 
konsekvenser.

•  Denne prosessen kan faktisk føles som 
en lettelse for involvert helsepersonell.

Enkelte nyttige hjemmesider er 
(alle pr 3. februar 2009):
•  http://www.jointcommission.org/

PatientSafety/me_bibliography.htm 
•  http://www.safetyandquality.gov.au 

(søk på ”open disclosure”) og denne 
artikkelen

•  Cave J, Dacre J. Dealing with  
complaints BMJ  2008;336:326-328 

Arbeidet med pasientsikkerhet er nok 
et eksempel der Legeforeningens 
faglige organer har felles interesser i å 
utveksle erfaringer. Det neste kurset i 
pasientsikkerhet blir i juni 2009  
– nyttig for alle spesialiteter!

Pasienten døde, og du tror det er  din feil – hva nå?
faMe

Hvorfor saksøker pasientene leger?  Enig %
Så det aldri skulle skje igjen 91,4
Jeg ville ha en forklaring 90,7
Jeg ville at legene skulle forstå hva de hadde gjort 90,4
For å få en innrømmelse at de hadde sviktet 86,7
Så legen skulle forstå hvordan jeg hadde det 68.4
Jeg ville ha økonomisk erstatning 65.6
Fordi jeg var sint 65,4
Så legen ikke skulle slippe unna det 54.7
Fordi det var den eneste måten jeg kunne takle følelsene mine på 45.8
På grunn av holdningene til personalet etterpå 42,5
For å hevne meg på legen 23,2

AV fAme-leder JANNIcKe mellIN-OlseN.
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D et kan virke som en spesialist-
mangel er i anmarsj ut i fra tall 

som ble lagt frem ved Årsmøtet for 
Norsk gynekologisk forening (NGF) i 
Bodø  tidligere i høst. 21 spesialister 
utdannes årlig, mens minst 23 vil ha 
en naturlig avgang ut fra alder. Vi vil 
trolig ha et spesialistunderskudd fra 
2017 dersom utdanningskapasiteten 
ikke økes. 

Faget gynekologi og obstetrikk er et 
fantastisk spennende fagfelt som inne-
holder de fleste elementer fra andre 
spesialistgrener. Som gynekolog må 
du beherske en rekke operative ferdig-
heter, være god på billeddiagnostikk 
og ha gode samarbeidsevner i møte 
med mange andre yrkesgrupper. Du 
får muligheten til å møte kvinner i alle 
livets faser, og for dem som liker fart 
og spenning, er obstetrikken perfekt! 
Oppfølging og behandling av kreft-
pasienter utgjør også en betydelig del 
av faget, og mange følger sine egne 
pasienter også gjennom den terminale 
fasen. En poliklinisk hverdag er variert 
og spennende der du møter alt fra 
psykososiale problemstillinger til 
 plager som skal behandles operativt. 
Som gynekolog må du være lydhør for 
ulike mennesker, og ha stor evne til å 
vise empati.

Hvorfor er det da slik at etterveksten 
av nye spesialister ikke ser ut til å 
kunne erstatte avgangen? Er de for-
melle kompetansekravene til spesia-
listutdanningen urealistiske? Er vakt-
belastningen for stor, og risikoen for å 
bli hengt ut i media for skremmende?

En av fire spesialister er allerede fra 
land utenfor Norge, og vi må forvente 
hardere konkurranse fra andre nordiske 

land fram til år 2020 om disse gyneko-
logene. Dette er noen av konklusjonene 
fra leder av rapportutredningen Tone 
Skeie-Jensen. Hun og kollegaer har 
hatt mandat fra NGF for å se på 
 spesialistutdannelsen, forhold ved 
arbeidsmarkedet og den forventet 
videre utviklingen.

Rapportutredningen om situasjonen i 
kvinnesykdommer og fødselhjelp, har 
også sett på begrunnelsen for at ferdige 
spesialister har forlatt sykehusene for 
å jobbe privat. Antall hjemler har vært 
stabil siste 10 år og utgjør ca. 15% av 
årsverkene innen spesialiteten. De 
viktigste oppgitte årsakene til å velge 
privatpraksis, var ønsket om vaktfri  
og mer autonomi.

Rapportutvalget foreslår at utdannings-
kapasiteten må økes, gjerne med avkor-
ting av utdanningstiden. Det kan oppnås 
ved å endre på prosedyrekrav og sideut-
dannelse. Videre foreslås opprettelse av 
flere overlegestillinger for å kompensere 
omlegging av tjenesteplaner og økt krav 
til forskning og fagutvikling.

Aldersammensetningen av spesialister 
viser stor naturlig avgang de neste ti år 
dersom de som runder 60 år velger å gå 
ut av vaktturnus. Det er derfor viktig å 
fokusere på seniorpolitikk slik at forhold - 
ene kan legges til rette for et yrkesaktivt 
liv også for de eldste spesialistene.

Vi som fascineres og gleder oss over 
fagfeltet vi har valgt, ønsker entusiast-
iske yngre kollegaer velkommen etter. 
Fagfeltet byr på det meste, samtidig 
som det er viktig å hold fokus på utford-
ringene som spesialiteten står over for. 
Ønsket om et liv parallelt med jobben 
som gynekolog, er fullt forståelig!

faMe
hva skal til for å rekruttere nok gynekologer i fremtiden?
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faMe

hva skal til for å rekruttere nok gynekologer i fremtiden?
AV KrIstIN sKOGøy, OVerleGe I BOdø., NOrsK GyNeKOlOGIsK fOreNING.
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S å er det slik at man bevisst kan 
ønske seg støy omkring deler av 

det som kommuniseres, slik at opp-
merksomheten rettes mot uvesentlig-
heter eller avsporinger for på den 
måten å få fred til å gjennomføre det 
som er hoved saken.

Vi har nå en helseminister som er en 
dreven politiker både fra Stortinget 
og som minister. Han ble satt på en 
meget krevende oppgave, nemlig å  
ta over etter Sylvia Brustads dårlige 
håndtering av underskuddsproblema-
tikken i sykehusene og pasienthotell-
saken ved Radiumhospitalet. Når det 
var en så stor vekst i kronebeløp i 
sykehusenes bevilgninger som det var 

under Brustad kan jeg godt forstå at 
hun krevde budsjettdisiplin. Problemet 
var at det samtidig ble overkommuni-
sert hvor det var vekst og under-
kommunisert hvor det var innstram-
ninger eller hvor nye oppgaver ”stjal” 
av bevilgningene. Vi kunne dermed 
påvise at veksten ikke var så stor som 
det ble påstått, og Brustad ble tvunget 
over på defensiven. 

Helse er et meget viktig politikk-
område, og ingen regjering ønsker å 
gå til valg med et betydelig negativt 
fokus rettet mot dette området. 
Bjarne Håkon Hanssen ble ikke gitt 
fri tilgang til statskassen av Kristin 
Halvorsen, og det var derfor nød-

vendig med en strategi som fjernet  
det negative fokuset fra Brustads tid, 
samtidig som det ikke ble lovet for 
mye. I tillegg er det knapp tid, valget 
er i september, og valgkampen er i 
startgropen. Svaret er å flytte fokus 
over på et nytt område, nemlig 
( manglende) samhandling.

Ministeren samler ekspertgrupper 
rundt seg, som representerer en 
bredde av folk som vet og kan noe, 
slik at ministeren skal ha svaret på 
dette komplekse området klart til 
april, etter at han skal ha trukket seg 
tilbake i sitt lønnkammer for å skrive 
løsningsforslaget selv. Det vil være  
et fremlegg som er hans valgkamp-
strategi på området, og byråkratene  
i departementet vil på denne måten 
ikke bli innblandet i partipolitikk og 
valgkamp.

I mellomtiden reiser ministeren rundt 
med ett foredrag som med noen få 
variasjoner viser skjevheter mellom 
kommunehelsetjenesten (inkludert 
fastlegene) og spesialisthelsetjenesten. 
Det vises til den store veksten i syke-
husene siden 2002 (fra 50-102 mrd kr) 
sammenlignet med den beskjedne 
veksten av fastleger. Han sier vi er for 
dårlige på forebygging, og viser frem-
veksten av dialysebehov fordi vi er for 
dårlige til å diagnostisere diabetes 
mellitus type 2. Blir vi bare bedre på 
forebygging vil behovet for dialyse bli 
borte. Han vil ha veksten i fremtiden i 
primærhelsetjenesten, og ikke i spesia-
listhelsetjenesten. Det må innrømmes, 
han er dyktig til å kommunisere. Han 
gjør det enkelt, og han lager sammen-
stillinger som egentlig ikke er 
 sammenlignbare.

Veksten i sykehusene fra 50 mrd  i 
2002 til 102 mrd kr i 2009 sammen-

PølseHanssen, snåsaHanssen eller  Helseminister Hanssen?
Kommunikasjon kan være meget lett, eller meget vanskelig. Jo mer 
komplekst et budskap som skal kommuniseres er, jo mer krever det 
av avsender, både for å oppnå forståelse for budskapet, men 
også for å unngå unødvendig støy. 

AV ArNe lAudAl refsum
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lignes med veksten av antall fastleger. 
Sammenligningsgrunnlaget burde 
vært vekst i spesialisthelsetjenesten 
med vekst i hele kommunehelse-
tjenesten hvor både fastleger og pleie- 
og omsorgstjenester som sykehjem  
og hjemmesykepleiere var inkludert. 
2008 summen er 90 mrd til sykehus-
ene mot 85 mrd til kommunene.

Veksten av leger i sykehus og den 
tilsvarende manglende veksten av 
fastleger fremstilles som legenes 
ansvar. Det er ministeren selv som  
er eier av sykehusene og dermed 
ansvarlig for deres ansettelsespolitikk. 
Helsetjenesten i kommunene styres 
dels via kommunehelseavdelingen i 
departementet, dels kommunene som 
er ansvarlig for å opprette nye fastle-
gehjemler. Legeforeningen har etter-
lyst flere slike hjemler fra flere minis-
tre, mens nå fremstilles  Hanssens 
prioriteringer på dette området som 
om han kuer legene.

Ministeren slipper også ut en god del 
politiske prøveballonger, hvor han 
prøver ut standpunkter for å se om  
de vekker motstand eller gehør før 
han evt i det stille forlater upopulære 
tiltak. Han fastslo i Aftenposten 
11.12.08 følgende på spørsmål fra 
journalisten:

–Hvordan skal du sikre at sykehusene 
ikke ansetter flere leger?                                                
–Det er jeg som helseminister som  

eier sykehusene, så det bestemmer jeg. Vi 
får se hvor kraftig jeg må stramme til, 
men om nødvendig må alle nye legestil
linger ved landets sykehus til godkjenning 
i departementet før de kan lyses ut, sier  
en bestemt helseminister.
  –Jeg sier nei til nye legestillinger i syke
hus. Det er i primærhelsetjenesten at 
behovet for leger er stort. Jeg skal bli den 
første helseministeren som får til dette, 
sier Hanssen .

Dette standpunktet er forlatt, ikke 
minst fordi han ble konfrontert med 
behovet for flere hjemler i politisk 
prioriterte områder som psykiatri, 
geriatri, kreftbehandling og smerte-
behandling.

Nå er det fastlegene som får 
 gjennomgå: I Bergens Tidene 
24.01.09 sier han følgende:

Helseministeren presiserer at både 
 spesialisthelsetjenesten og primærhelse
tjenesten vil trenge flere leger, men at 
hovedveksten vil komme i primærhelse
tjenesten. 

– Legene må komme ut og drive aktivt 
helsearbeid på steder der folk er, også før 

de blir pasienter. Det betyr at legetjenesten 
på skoler, sykehjem og i fengsler skal 
 styrkes, sier Hanssen .

– Det kan for eksempel bety at en fastlege 
kan bli pålagt å jobbe to av fem dager på 
sykehjem. Flere pasienter skal få de 
 tjenestene de trenger, sier Hanssen.

På Legeforeningens lederseminar  
27. januar 2009 benektet han den siste 
delen av denne uttalelsen. Både 
primær uttalelsen og den påfølgende 
benektningen skaper jo selvfølgelig 
oppstyr, noe jeg tror ministeren er ute 
etter. Han får da fokus på områder 
hvor han selv ikke har tenkt å la det gå 
mye prestisje i sakene, samtidig som 
han får holde på med sin reform i fred.

23. januar 2009 var Legeforeningen 
innkalt i møte i departementet uten 
kjent agenda, for over bordet å bli 
presentert med opplysningen om at 
ministeren vil frata Legeforeningen 
retten til å godkjenne nye spesialister, 
en ordning som Legeforeningen har 
hatt siden 1918, og formelt delegert 
fra departementet siden 1982.
I høringsnotatet skrives bl.a. følgende:

Sammenblandingen av å være faglig 
premissleverandør og fagforening kan i 
ulike sammenhenger, for eksempel ved 
spørsmål om omorganiseringer og opp
gave og funksjonsfordelinger i helse
foretakene, være uheldig. 

Som påpekt i punkt 2.2 har de private 
yrkesorganisasjonene, og da i særdeleshet 

PølseHanssen, snåsaHanssen eller  Helseminister Hanssen?
Makt er definert som evnen til å nå sine mål, mot andres vilje og 
interesser. desto mer man oppnår av sine egne mål på tvers av 
andres vilje og interesser, desto mer makt har man.

Politikk (av gr. politikos, som angår byen eller staten) handler om 
fordeling av goder og byrder i et samfunn. Politikk er den virksomhet 
innen et sosialt system som innebærer at mål blir satt, prioriteringer 
ordnet, verdier fordelt og virkemidler valgt og anvendt.
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Legeforeningen, i årenes løp utført et stort 
og meget viktig arbeid når det gjelder 
spesialistutdanning av leger, herunder 
selve godkjenningen av den enkelte 
legespesialist. 

Selve høringssaken går på det å trekke 
tilbake delegasjonsmyndigheten, noe 
som kunne vært gjort uten lovendring 
i det hele tatt. Ministeren velger å 
fremme saken på en spektakulær 
måte, med hemmelig saksagenda, og 
hvor journalistene får vite at han nå 
”tar makten fra legene”. Som det 
fremgår over beskrives Legeforeningen 
som en privat yrkesorganisasjon. Jeg 
skulle hatt lyst til å se Bjarne Håkon 
Hanssen beskrive LO som en privat 
organisasjon. (Han hadde sikkert lyst 
til det mens striden om sykemeldings-
regler raste som verst med Gerd- 
Liv Valla.)  I høringsnotatet fremgår 
det en rekke opplysninger om fonds-
finansiering, kursvirksomhet etc., noe 
som ikke har noe med selve tilbake-
trekkingen av den delegerte full-
makten til å godkjenne spesialister. 

Han skaper et mediebilde av seg selv 
som den store sterke kraftfulle som tar 
makten fra (de private) legene. Han 
viser ikke hvordan han synes Lege-
foreningen har gjort noe dårlig arbeid 
på alle de andre feltene han bringer 
inn i høringsnotatet. 

Dette kommer samtidig med presse-
oppslagene om Snåsamannens 
vellykk ede behandling av kolikk-
plagene til Hanssens sønn for mange 
år siden. Hanssen får navnet Snåsa-
Hanssen, og oppmerksomheten  
flyttes nok en gang vekk fra de viktige 
sakene, samtidig som ministeren 
fremstår som folkelig. Dette er jo 
ganske identisk med opplegget rundt  
utnevnelsen til ”PølseHanssen” den 
gang han var landbruksminister. 
WTO forhandlinger med økt fri-
handel av landbruksprodukter har 
aldri vært en vinnersak i Norge, og 
det å da flytte fokus vekk fra selve 
saken og inn i privatsfæren med opp-
merksomhet omkring pølsespising og 
litt overvekt var en strategisk riktig 

handling. PølseHanssen var en folke-
lig kar som alle andre, mens land-
bruksminister Hanssen ville rasere 
norsk landbruk ved å åpne grensene 
for utenlands billig mat.

Jeg tror vi kommer til å se flere prøve-
ballonger i tiden frem til samhand-
lingsreformen som ble en kommune-
helsereform som ble en fastlegereform 
som blir en……, ja hvem vet, ja til 
den blir lansert av ministeren selv i 
slutten av april. Vi får identifisere 
kjernen i de sakene han slipper ut  
og ikke fyre opp under all perifer  
støy som han ønsker å skape.

GliMT FRA OPERAEN

Kommunikasjon (fra latin: communicare, «gjøre felles») er en betegnelse på overføring eller utveksling 
av informasjon mellom personer. mer presist kan vi si at kommunikasjon er den prosessen der en person, 
gruppe eller organisasjon(sender) overfører en type informasjon til en annen person, gruppe eller 
organisasjon(mottaker) og der mottaker(ne) får en viss forståelse av budskapet.
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Onsdag 22. april 2009
Flyankomst kl 1308
1400–1500 Lunsj.
1430–1500 Registrering.
1500–1505 Åpning/innledning ved Bjørn 

Halvorsen.
1505–1800 Nye organisasjonsmodeller.

Vi har gått fra to-delt til enhetlig ledelse. 
Nå innfører flere sykehus modeller med 
resultatenheter, produksjonsenheter, 
behandlingsteam osv. med en leder. 
Tradisjonell avdelingsstruktur og kliniske 
avdelinger som enhet forsvinner. Hvilke 
konsekvenser har dette og hvordan passer det 
med enhetlig ledelse av kliniske enheter?
Innledere: Erik Normann, adm.dir. Akershus 
universitetssykehus. Odd Grenager, overlege, 
hovedtillitsvalgt Akershus universitetssyke-
hus. Grete Bjørang, ass.fylkeslege Vestfold.

1605–1635 Kaffepause.
1705–1735 Paneldebatt.
1815–1900 Orientering om pensjon v/klinikk-

sjef Geir Ketil Røste, Rikshospitalet.
1930 – Middag.

Torsdag 23. april 2009
0830–1130 Leger i motbakke.

Også leger har problemer knyttet til psykisk 
helse, mestring av arbeidsliv og sosiale 
relasjoner. Denne formiddagen skal vi høre fire 
innlegg som vil belyse dette fra forskjellige 
vinkler. Vi får høre om legers psykiske helse 
med vekt på suicidalitet, om erfaringene fra 
Villa Sana, om egne erfaringer knyttet til å være 
ute av arbeidslivet og om arbeidet til 
støttelegene.

0830–0835 Innledning ved Hege Saltnes.
Innledere: Reidar Tyssen, spesialist i psykia-
tri og førsteamanuensis ved inst. for 
med.adferdsfag, UiO. Karin Rø, spesialist 
i arbeidsmedisin, forsker, Modum Bad. 
Siv Bohne Krogseth, spesialist i nevrologi, 
støttelege, Sykehuset Vestfold HF. Torill Floa 
Bang, spesialist i urologi, egenerfaringer, 
Sykehuset Namsos.

1005–1035 Kaffepause.
1105–1140 Paneldebatt.
1145–1230 Lunsj
1230–1445 Bergstaden Røros – byvandring.

1500–1800 Norsk overlegeforenings årsmøte.
1930 – Festmiddag.

Fredag 24. april 2009
0830–1130 Seniorpolitikk.

Vil dagens overleger arbeide like lenge som 
sine eldre kolleger? Hvis ikke, hvordan kan 
sykehusene motivere og legge forhold til rette 
slik at overlegene arbeider lengre? Har vi noe 
å lære av det private næringsliv?

0830–0835 Innledning ved Ingrid Slørdahl 
Conradi.
Innledere: Harry Martin Svabø, lege. 
June Glomsaker, Spesialrådgiver avd. for 
fag- og foretaksutvikling, Stavanger 
Universitetssykehus. Berit Elden, Prosjekt-
direktør Telenor. Sveinung Aune, Org.dir. 
Helse Midt-Norge.

0950–1010 Kaffepause/utsjekk av rom.
1040–1125 Paneldebatt.
1125–1130 Avslutning ved kursleder.
1130–1215 Lunsj
1230 – Buss til flyplassen.

Flyavgang kl 1323.

NORSK OVERLEGEFORENINGS VÅRKURS 2009
Røros, 22.–24. april 2009

PÅMELDINGSBLANKETT sendes:   

Norsk overlegeforening, Postboks 1152 sentrum, 0107 Oslo. 
Kontaktperson Edith Stenberg, tlf. 23 10 91 57, telefaks 23 10 91 50, 
edith.stenberg@legeforeningen.no.  

Påmeldingsfrist: Snarest og senest 1.4. 2009

❏ Ønsker overnatting

❏ Ønsker å delta på middagen

❏ Foredragsholder – ankomst .................... avreise ....................

❏ Medlem av Ofs landsråd – ankomst ................ avreise ................

NB! Flyrutene er under endring. Se Ofs hjemmeside 
www.overlegeforeningen.no for oppdatert informasjon.

SPESIELLE ØNSKER (Skriv med blokkskrift)
..............................................................................................................

..............................................................................................................

Navn: ....................................................................................................

Tittel: ....................................................................................................

Arbeidssted: ........................................................................................

Avdeling: ..............................................................................................

Postnr./sted: ........................................................................................

Telefon: ................................................................................................

Dato: ....................................................................................................

e-post: ................................................................................................. 

VÅRKURSET 2009
NORSK OVERLEGEFORENINGS 

kurs i ledelse og aktuell helsepolitikk
Røros, 22.–24. april 2009

PROGRAM

ARRANGØR: Norsk overlegeforening, Postboks 1152 sentrum, 0107 Oslo. 
Tlf. 23 10 90 00. Telefaks 23 10 91 50.
KURSKOMITÉ: Overlege Hans-Petter Næss, Sykehuset Vestfold, 3103 Tøns-
berg. Overlege Ingrid Slørdahl Conradi, Ålesund sjukehus, 6026 Ålesund. 
Overlege Hege Saltnes, Aker universitetssykehus, 0320 Oslo.
Overlege Bjørn H. Halvorsen, Sykehuset Vestfold, 3103 Tønsberg.
KURSLEDER: Overlege Ingrid Slørdahl Conradi, Ålesund sjukehus, 
tlf. 70 10 50 00, telefaks 70 13 85 81, conradis@online.no.
HOTELLADRESSE: Røros Hotell, An-Margrittsvei, 7374 Røros. 
Tlf. 72 40 80 00. Fax 72 40 80 01.
MÅLSETTING: Oppdatering av kunnskap innen ledelse, administrasjon 
og aktuell helsepolitikk.

MÅLGRUPPE: Overleger/leger med lederansvar i institusjonshelse-
tjenesten.
DELTAKERANTALL: Begrenset til ca. 120. Ved overtegning blir det 
loddtrekning blant påmeldte innen fristens utløp.
MERITT: Det vil bli utstedt kursbevis, og kurset forutsettes å gi meritt 
for administrasjon og ledelse.
OPPGJØR: Utgifter til reise og opphold dekkes av Dnlfs fond og Norsk 
overlegeforening. Obligatorisk kursavgift kr 1 200,– dekkes ikke. 
Det blir tilsendt faktura.
TRANSPORT: Billetter bestilles av kursdeltaker selv. 
Billettstamme må følge reiseregningen.



B-PostAbonnement
Husk å melde adresseforandring 

til sekretariatet
Returadresse:
Norsk Overlegeforening
Postboks 1152, Sentrum
0107 Oslo




