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Kjære
kolleger
At vi i dette nummeret fokuserer på
”Autonomi” i et legeperspektiv, skyldes
nok i stor grad redaktørens teoretiske
fokus for tiden. Opptjent permisjon tas
ut i form av et ”Erfaringsbasert masterstudium i helseøkonomi og ledelse”
som vi omtalte nummer 1, 2009. Jeg
ligger altså ved universitetet, det er et
privilegium og har man anledning, er
dette noe som kan anbefales. Mange
har gjort dette før meg, og gitt til dels
ekstatiske tilbakemeldinger.
Ikke bare kolleger med lederambi
sjoner vil ha utbytte av dette, - alle som
oppdager sitt eget kikkert-syn etter en
del år i sitt eget fag, får hjelp til ”å løfte
blikket”. Ikke uventet får man da øye på
andre horisonter – riktignok fortsatt
innenfor helse, men man får samfunnsperspektivet. Ny kunnskap, historisk
overblikk og tid for refleksjon gir
anledning for noen nye tanker om
prosesser en står oppe i og prioriter
inger som nok må gjøres. Alle burde,
som ønsker det, få anledning til dette.
Men, hvorfor så mye om autonomi?
Fordi begrepet beskriver noe historisk
og grunnleggende ved legeprofesjonen
som nå er utfordret. Legen har siden
Hippokrates hatt en helt selvfølgelig
selvstyrthet, idet både faget og yrkes
etikken har vært definert innenfor selve
profesjonen. I det moderne industrialiserte helsevesen utfordres dette
grunnleggende forhold ved at kunnskap og etikk eksternaliseres mer og
mer gjennom økende prosedyreforskrifter og lovverk. Mer og mer er
legens virksomhet styrt av ytre regelverk og økonomiske premisser; en
stadig større del av tiden går med til å
tilfredsstille juridiske krav og til å

møte dokumentasjons- og kontrollkrav
som moderne målstyringsverktøy
medfører. Dette er en utvikling som
omfatter alle deler av samfunnet og
derfor også vår profesjon.
Utviklingen er logisk. Jusen beskytter
både pasienter og leger, prosedyrer
sikrer faglig god behandling - og dette
er naturligvis av det gode. Presist kan
man si at medisinens formålsrasjonalitet
er i ferd med å erstattes av jusens norm
rasjonalitet. Hensikten er ikke å dramatisere dette, men forholdet fortjener å
trekkes frem; den autonome lege blir
kanskje heteronom – styrt av andre.
En undersøkelse blant kolleger for å
kartlegge tilfredshet i yrket definerte
allmennleger og privatpraktiserende
spesialister som de mest tilfredse. Det
er selvsagt flere mulige forklaringer på
et slikt funn, men ett forhold kunne
være disses fremdeles forholdsvise
større grad av ”selvstyrthet” i arbeidet.
Kolleger oppgir som frustrerende i
stadig større grad å være forpliktet på
formalia. De opplever at deres spillerom for individualisert behandling med
basis i faglig skjønn gradvis snevres inn.
En slik utvikling kan være problem
atisk og bør interessere alle parter. Et
endret meningsinnhold kan påvirke
våre holdninger til arbeidet, vårt forhold til pasientene og vil kanskje i langt
mindre grad stimulere forskningen.
Ny kunnskap oppsto tidligere først og
fremt ”innenfra” i profesjonen selv,
i en ny situasjon vil kanskje ikke den
moderne legen føle at dette mandatet
påligger ham like sterkt? Tapet av autonomien og industrialiseringen av helsevesenet passiviserer legen – ingen ønsket
utvikling sett fra pasientens side.

Vi har forsøkt å belyse begrepet fra
ulike synsvinkler og lar filosof Henrik
Syse definere begrepet i denne sammenhengen først. Vi har ellers invitert Reidun
Førde til å se på de etiske aspektene og
Reidar Tyssen til å redegjøre for autonomiens betydning for yrkesgruppen –
helsemessig. Inger-Lise Haakstad gjør
seg betraktninger som kollega og AnneKari Bratten reflekterer over autonomibegrepet som forhandlingsmotpart.
Haldor Slettebø, nevrokirurg og leder
på klinikknivå beskriver den vanskelige
mellomlederposisjonen i feltet mellom
krevende økonomi, jus og kvalitet og
forsvarlighet i pasientbehandlingen.
Trange kår for legelig autonomi også
her, og på de fleste måter en vanskelig
posisjon - anbefales lest.
Hovedtemaet har fått relativt stor plass
denne gang. Jeg tror det likevel er riktig,
fordi det egentlig dreier seg om en liten
”stille revolusjon” – det kan ikke være feil
å reflektere over hva endringene kan bety.
Målet må være å bevare vår faglige autonomi i et samspill med de skiftende ytre
forutsetninger for vår yrkesutøvelse.
Vi berører ellers viktige tema som
fremtidens mulige medisinske turisme og
en orientering om Helsepersonellnemnda. I forbindelse med ECONrapporten og valgkamputspill henvendte
vi oss til de politiske partier med noen
konkrete spørsmål som vi – noe for sent
riktignok i forhold til valget – presenterer
i tabellarisk form. Som
vanlig er det fast FaMe
spalte – Jannicke MellinOlsen takker for seg som
leder, og det er Anestesifaget som presenterer seg
selv. God lesning!

AV overlegeforeningens leder
Arne Laudal Refsum

Så enkelt, og så vanskelig
S

å enkelt er det: Det må være
samsvar mellom ressurser som
stilles til rådighet, og oppgavene som
skal løses. Det viste Econ-rapporten,
som ble omtalt i forrige nummer av
Overlegen. Selv om Econ har korrigert
rapporten noe, står konklusjonene
fast.
Når dette samsvaret ikke er tilstede,
så blir det problemer. For eksempel
lange ventelister og/eller økonomisk
underskudd. Dette er egentlig sykehuseiers, dvs Statens problem, og ikke
vårt. Det gjøres imidlertid til vårt
problem som arbeidstagere, og spesielt
legenes, da det ofte er vi som genererer
aktivitet og dermed utgifter i syke
husene, og vi blir dermed gjort til
syndebukk i svarteperspillet, eller
så påtar vi oss den offerrollen selv.
Det gjør vi alt for ofte.
Samspillet mellom tilgjengelige
ressurser og aktivitet er multifaktorielt, som det heter i genetikken. Jeg
skulle ønske det var endimensjonalt,
kun avhengig av forholdet inntekterutgifter. Da skulle sykehusene klart
å holde budsjettene. Politikerne,
helseøkonomene og rikssynserne
fremstiller denne problematikken
som så enkel, og stiller seg helt uforstående til at sykehusvesenet ikke
klarer å holde budsjettene. De glemmer
pasientrettighetsloven, ordningen
med fritt sykehusvalg, vurderings
garanti, behandlingsgaranti (rett til
nødvendig helsehjelp), lov om spesialisthelsetjeneste som krever forsvarlig
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organisering og drift, utdanning,
forskning, nye oppgaver som rus,
ambulanse etc.
Med en gang man begynner å filo
sofere over å lage en endimensjonal
sammenheng begynner vanskelig
hetene. Først i køen eller lønnsom
pasient holder ikke, det må jo en
alvorlighetsbetraktning med også.
Og selv om det utarbeides prioriteringsveiledere som er meget detalj
erte, så vil legens skjønn være det
som avgjør i mange tilfeller. Vi må
forholde oss til ø-hjelp, og til hensiktsmessig drift av operasjonsstuer,
slik at driftstiden kan utnyttes maksimalt, ved å smette små inngrep inn
mellom store osv. Vi vil riktignok få
lange ventelister, noen av pasientene
vil benytte fritt sykehusvalg, og sykehuset må betale, budsjettet krymper,
og aktiviteten må ytterligere ned. Vi
leger engasjerer oss, for det er vi som
møter pasienten og de pårørende. Det
er der vår lojalitet vil være, som pasientens advokat inn i systemet. Du får
aldri økonomisjefen til å ringe pasienten
for å fortelle at avtalen (nok en gang)
er avlyst fordi budsjettet skal over
holdes. Du får heller ikke den samme
økonomisjefen til å gå med på at det
planlegges med slakk i systemet for å
fange opp uforutsette hendelser, for
da går jo den planlagte virksomheten
ned, og dermed inntektene.
Samhandlingsreformen kommer til å
komplisere dette ytterligere, er jeg
redd. Det å slå sammen to under-

skuddsområder, begge med for dårlig
kapasitet i utgangspunktet, er jo ikke
garantert suksess, for å si det forsiktig.
Halvparten av sykehusenes DRGinntekter, dvs. pt. 20% av totalinn
tektene skal overflyttes kommunene,
som så igjen skal betale de samme
pengene tilbake til sykehusene dersom
de benytter tjenestene. Flott dersom
dette betyr at de ferdigbehandlede
pasientene kommer raskere ut, men
hva skjer når kommunene har brukt
opp pengene i oktober? Svært mange
kommuner går jo underskudd allerede, og de mangler sykehjemsplasser.
Ser vi da for oss at kommunene skal
begynne å forhandle rabatter med de
forskjellige foretakene på elektiv
virksomhet? Hva da med fritt syke
husvalg?
Det synes å være en samstemt politisk
enighet at sykehusene nå skal tvinges
til å holde budsjettene. Helse Sør-Øst
har satt mange av sine sykehus på
observasjonslisten, og hvor omreis
ende innsatsteam fra RHFet skal
hjelpe til med nedskjæringene. Det
fremgår at arbeidet skal skje med god
medvirkning fra ansatte. Kanskje vi
bare skulle passe på at våre tariffav
taler blir respektert, konsekvensene
påpekt, men overlate resten til eier,
så får de ta ansvar for resultatet.
Det vil allikevel være vi som treffer
pasientene.
Så vanskelig kan det være!

Autonomi

– på godt og ondt
Av Henrik Syse, filosof

Å

være autonom betyr – ordrett
oversatt fra latin – å være sin egen
lovgiver. Ordet har siden Immanuel
Kant på 1700-tallet stått sentralt
som ideal for moralfilosofi og politisk
filosofi. Den underliggende tanken er
at det enkelte menneske, som inne
haver av rettigheter og verdighet, også
må få styre sitt eget liv. Ikke minst skal
hvert enkelt menneske oppleve at de
lover som styrer det, moralsk og politisk, ikke er påtvunget utenfra, men
primært stammer fra en selv. Dette er
et ideal som selvsagt ikke alltid lar seg
oppfylle, men som står som en ledestjerne for veldig mye av det vi for
binder med moderne etikk og politisk
tenkning.
Autonomi er i økende grad også blitt
forstått som uavhengighet, det ikke
å være underlagt andres overoppsyn
eller autoritet. I et komplekst moderne
samfunn, med mange forventninger
og et omfattende sett regler og lover,
er det mange – ikke minst innenfor
de klassiske profesjonene, slik som
legeyrket – som ønsker seg mer
autonomi. De vil få bruke sitt skjønn,
sin tid og sin kunnskap på en måte
som lever opp til idealer de bærer
inne i seg, snarere enn å bli dirigert
utenfra. Å bli en samlebåndsarbeider
som signerer på et ark når en jobb er
fullført, og som har som hovedmål å
forholde seg til budsjettrammer og få
ros for regnskapsdisiplin, kan virke
som profesjonsidealets rake motsetning.

Men når en rekke autonome menn
esker skal koordinere sin virksomhet,
blir det straks vanskeligere. For det
første kan det lett bli til at man tar
av andres ressurser og tråkker i hver
andres bed. For det andre kan man på
uheldig vis bli ”ensomme ryttere” som
ikke klarer å samarbeide og utnytte
hverandres styrke og kompetanse.
(Jfr. den klassiske westernfortelling:
”En ensom rytter dukker opp i horisonten. En til, og enda en. Og til slutt
er horisonten dekket av ensomme
ryttere.”)
På toppen av det hele har vi i økende
grad fått et ideal om den autonome
pasient: pasienten som settes i stand
til å ta kontroll over sin egen situasjon,
få innsikt i egen behandling og gi velinformert samtykke. Men kan da både
legen og pasienten være autonome?
Må ikke én styre og en annen lede…?
Positivt ideal,
men med begrensninger
Vi skal ikke gi slipp på autonomi som
et positivt ideal. Systemer som gir
mer medbestemmelse og rettigheter
til den enkelte, er også systemer som
skaper maktbegrensning og forhindrer overgrep. Og selvstendige yrkesutøvere er oftest dyktigere yrkesut
øvere – det sier seg selv. Men noen
utfordringer skal vi merke oss:

Henrik Syse
Henrik Syse er filosof med mastergrad fra Boston College (USA) og
doktorgrad fra Universitetet i
Oslo. Han er seniorforsker ved
Institutt for fredsforskning, der
han særlig arbeider med krigens
etikk og folkerett. Han har også
arbeidet med etikk i andre sammenhenger, blant annet relatert
til næringslivet og helsevesenet.
Hans siste bok er "Måtehold"
(Oslo: Cappelen Damm, 2009)."
Henrik Syse e-post:
henrik@prio.no

For det første, hva angår legens autonomi: Legeyrket representerer et
fellesskap av kunnskap og innsikt,
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samlet på tvers av landegrenser og
over generasjoner. Legen er avhengig
av andres synspunkter og informasjon,
og selvsagt også av en lang rekke
andre menneskers konkrete handlinger
(fra kontorpersonale til sykepleiere til
skattebetalere). Man befinner seg i en
konstant avhengighetssituasjon som
man gjør klokt i å bevisstgjøre seg
– og endog sette pris på. Den egen
rådige, overlegne og uavhengige legen
kan litt for lett bygge opp en illusjon
om egen fortreffelighet og, ja, autonomi som stemmer svært dårlig med
virkeligheten.
Med dette mener jeg ikke at legen
ikke skal få rom til å utøve sitt gode
skjønn. Legen skal ikke oppleve at han
eller hun primært er byråkrat og bare
i annen rekke medisiner. Profesjonens
selvbilde og tradisjon må ivaretas, og
den enkelte må få føle den stolthet
som ligger nettopp i profesjonens
identitet. Poenget er bare at uav
hengigheten har sin grense, og at en
positiv anerkjennelse av ens konstante
avhengighet antagelig er med på å
sikre en bedre og mer profesjonell
utøvelse av jobben. Kanskje gjør det
en også mer ydmyk?
Og så for det andre, pasientens autonomi: Å tenke på pasienten som en
innehaver av unik verdighet og individuelle rettigheter, og som ”lovgiver” i
eget liv – altså: som autonom – er et
viktig utgangspunkt for god pasient-

behandling. Satt opp mot en hverdag
der pasientene lett kan bli numre i en
rekke, mer eller mindre anonyme,
mer eller mindre vanskelige ”saker”
overfor hvilke man skal utøve sin innsikt og sin profesjon, understreker
autonomi-perspektivet at den enkelte
må behandles som subjekt, ikke
objekt. Alle har den samme rett til å
bli ivaretatt og sett. Og kan vi endog
”løfte” hvert enkelt menneske – og la
oss huske at de menneskene som
legen møter, svært ofte ikke er på sitt
beste og sterkeste akkurat når de
møter legen! – er vi med på nettopp
å stadfeste menneskeverdet og gi
positivt innhold til ordet autonomi.
Idealets begrensning er det imidlertid
like viktig å være seg bevisst. For i en
lang rekke av livets situasjoner – ja,
ikke minst i de situasjoner der vi
mennesker er aller mest avhengige
av omsorg og medisinsk ekspertise
– er de fleste av oss ikke spesielt autonome. Et bittelite barn eller en som er
senildement, en psykisk utviklingshemmet eller en neddopet pasient på
operasjonsbordet, ingen av dem preges
av full autonomi. Pasienten som er
slått ut av smerte, eller livredd for
konsekvensene av sin sykdom, er
knapt i stand til å ”gi seg selv egne
lover” og handle med klok over
veielse. Det er da vi må huske at
menneskeverdet ikke er knyttet til
autonomien. Dersom vi setter likhetstegn mellom å være et autonomt

 enneske og å være et menneske med
m
verdighet, lukker vi ute mange av de
aller mest sårbare menneskene, som
mest av alt trenger å få befestet og
beskyttet sin verdighet.
Autonomi som gjensidighet
Ut av disse betraktninger vokser det,
tror jeg, et verdifullt ideal: Autonomi
er noe vi søker og ønsker, for oss selv
og andre. Men vi kan ikke alltid
inneha autonomi i like stor grad.
Avhengig av situasjon og handlingsmuligheter vil vår autonomi øke og
minske, være større eller mindre.
Men nettopp når én part opplever å
ha mindre autonomi, kan det være
at en annen part kan være med på å
”gi” av sin autonomi; ja, den part som
har mer uavhengighet, kontroll og
ressurser, kan gi andre uten den samme
kontroll og de samme ressurser en
opplevelse av mestring, en opplevelse
av å bli ”løftet”.
På sitt beste handler autonomi nettopp om at mennesket løftes: at det
blir herre i eget liv og opplever seg
selv som viktig og unikt. Autonomien
er aldri ubegrenset; både vår skrøpelighet og hensynet til våre omgivelser
gjør at vi ikke kan være uavkortet
autonome. Men i fellesskap kan vi
hjelpe hverandre til den autonomi
som kan gi glede og stolthet over å
utøve sitt yrke, og som kan gi mening
og verdighet selv i den vanskeligste
livssituasjon.

Takk for innsatsen
av Ofs leder Arne Laudal Refsum
4 av medlemmene i Ofs styre 2007-2009 går nå av etter en langvarig innsats til medlemmenes beste. Du kan lese
intervju med 3 av de 4 på side 26-27 i dette bladet, og legg da merke til den enorme erfaringsbakgrunn de har alle
sammen, og hvor mange verv de har ivaretatt på medlemmenes vegne. Man blir ydmyk av å tenke på alle de timene
som er lagt ned til beste for oss alle. Som leder av foreningens styre vil jeg her på lederplass få takke for innsatsen så
langt, for flertallet fortsetter jo i ett eller flere verv. På vegne av det sittende styret og på vegne av medlemmene:
Tusen Takk!
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Legeprofesjonen og autonomi
Et kjennetegn ved tradisjonelle profesjoner som advokater, leger
og tannleger er den store grad av autonomi eller selvstendighet
som har ligget i disse yrkene. Det har vært nødvendig av flere
grunner. Jo større variasjon og mangfold i arbeidsoppgaver,
jo større frihet må yrkesutøveren ha for å kunne ta de rette
avgjørelsene og møte individuelle behov.

AV Reidar Tyssen, førsteamanuensis,
Avdeling for atferdsfag, Institutt for medisinske basalfag,
Det medisinske fakultet, Universitetet i Oslo

D

et har samtidig ligget et krav fra
samfunnet om at disse yrkesut
øverne, og spesielt legene, måtte
kunne møte akutte og livsviktige
behov til nær sagt alle døgnets tider.
Derfor har også arbeidstid og organisering av arbeid vært fritatt vanlige
normer. De siste tiårene har produktivitetsstyring i gjennomføring av helsetiltak i flere land redusert legers
autonomi1.
Innledningsvis kan det være nyttig å
se litt på hva vi kan lære av profesjonsforskningen om autonomibegrepet.
Det følgende vil dreie seg om stressog helsemessige konsekvenser av
redusert autonomi i arbeidet, og også
noen funn tilknyttet den norske Legekårsundersøkelen. Profesjonsgruppen
ved avdelingen vår har fulgt 1000
norske medisinske studenter og leger
over 15 år siden 1993. I møter med
leger får jeg stadig høre om økte produksjonskrav og mindre selvstendig

arbeid de siste årene, men vi har dessverre ikke ennå ferdiganalysert data
vedrørende autonomi over tid blant
våre norske leger.
Autonomibegrepet, belønning
og arbeidsmotivasjon i profesjonsforskningen
I en nylig utkommet bok om profesjonsstudier2 er stikkordet autonomi
blant de som har flest sidereferanser,
ved siden av kunnskap og kompetanse.
Yrker som sees på som profesjoner
karakteriseres ved:
1) Høyt utdanningsnivå
2) høy grad av autonomi i utøvelse
av yrket,
3) behandling av mennesker (klienter
eller pasienter),
4) et samfunnsoppdrag,
5) en form for sosial organisering3.
Det at disse yrkene er såpass teoretisk
funderte og varierte i sin utførelse
gjør at de er vanligvis rike på såkalt

indre belønning, arbeidet oppleves
positivt og tilfredsstillende i seg selv.
På den annen side har vi ytre belønning – i første rekke lønn, men også
status, sosialt arbeidsmiljø, lavere krav
til arbeidsinnsats. Begge disse belønninger er viktig for arbeidsmotivasjon,
men for profesjonene kanskje først og
fremst indre belønning. De fleste
psykologisk orienterte motivasjonsteorier legger lite vekt på økonomiske
belønninger. Dette kan ha implika
sjoner for hva organisasjoner bør
vektlegge for å motivere sine ansatte.
Det er for eksempel neppe tilstrekkelig å bruke lønnsøkning alene som
incitament for en profesjonsgruppe.
Helsekonsekvenser av redusert
autonomi i arbeidet
Jeg vil i det følgende referere til det
forskning har vist av helsekonsekvenser
der redusert autonomi kan være en
medvirkende faktor. Noe av det vikt
igste som er gjort her er studier etter
OVERLEGEN 7

Karasek og Theorells Krav-kontrollmodell 4. Som det fremgår av figuren
kan arbeidstakerne tåle ganske høye
krav i arbeidet hvis de samtidig har
høy grad av egenkontroll (autonomi)
i arbeidssituasjonen. Motsatt har det
vist seg uheldige helsemessige konsek
venser av å ha et arbeid med høye
krav og samtidig lite kontroll, og dette
gjelder både mentale (stress, utbrenthet, depresjon) og somatiske helseproblemer (koronar hjertesykdom).
De forholdsvis få studier som er gjort
med denne modellen blant leger
viser det samme som i andre yrkesgrupper5;6. Erik Falkum og medar
beidere har vist at yngre norske leger
opplever mindre grad av autonomi i
arbeidet enn eldre leger, og at det
blant leger er fire ganger så mange
som opplever betydelig tidspress
sammenliknet med andre akademikere 7.
Vi har også funnet at emosjonelt krevende pasientarbeid og tidspress er
knyttet til psykiske problemer og til
og med selvmordstanker blant norske
turnusleger8. Over tid er det imidlertid problemer med å balansere arbeid
og familietid (tidsklemma) som opp
leves mest stressende9. Her bør understrekes at både individuelle og organisatoriske (kontekstuelle) faktorer er
medvirkende. Vi vet at arbeidsstress
blant medisinske studenter og unge
leger har sammenheng med personlighet – i første rekke nevrotisisme
(selvkritikk, lav selvtillit) og en tvangspreget personlighetsdimensjon (kontroll, samvittighetsfullhet). Hvorvidt
lav autonomi er en mellomliggende
(medierende) variabel eller har en
selvstendig effekt gjenstår å se. Emosjonelt krevende pasientarbeid likner
emosjonell utmattelse som er den
viktigste faktor i Maslachs utbrenthetsbegrep. Vi vet at mange av legene
som søker Villa Sana er både svært
stresset og utmattet, og hele 21 % av
dem har alvorlig overveid suicid. Den
gode nyheten er at både arbeidsstress
og utbrenthet reduseres betraktelig
ett år etter rådgivningsoppholdet10.
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Har legers autonomi noen
betydning for arbeidet deres?
Som nevnt innledningsvis er det
vanskelig å møte den enkelte pasients
individuelle behov uten en viss grad
av selvstendighet og valgfrihet som
lege. Samtidig hører det også med at
pasientenes autonomi og medvirkning
må ivaretas i lege-pasient-forholdet.
Hvis ikke risikeres en for stor grad av
paternalisme som kan virke passiviser
ende og til og med skadelig ovenfor
pasientene11. Innen arbeids- og organisasjonspsykologien kommer det nå
flere studier som fokuserer på positiv
psykologi, arbeidstilfredshet og engasjement. Det er vist at autonomi i
arbeidet er noe som kan fremme
arbeidstilfredshet også blant leger.
Det å ha frihet til å jobbe med noe en
trives spesielt med bare en dag i uken
kan gjøre den store forskjellen12.
For å være litt personlig til slutt:
Det er forstemmende å høre om store
norske sykehus med utilstrekkelige
antall legekontorer og til og med åpne
kontorlandskap der det skal drives
forskning og veiledning. Ved Mayo

Clinic, Minnesota har legene som
motto ”Patients First”. Som et privat
drevet hospital er de helt avhengige av
fornøyde pasienter. Da vi har så enestående data på norske leger, var jeg i
fjor invitert til et møte der angående
mental helse og trivsel blant leger.
Noe av det som gjorde mest inntrykk
var hvor godt organisert hele dette
sykehuset er rundt lege-pasient-forholdet. Alle legene - også de i forsk
ning og administrasjon - måtte se
pasienter minst fem halve dager i
uken (arbeidet er organisert rundt ti
halve dager per uke). Høy produkti
vitet var et viktig mål. I tillegg til
egne legekontor, var det tilrettelagt
en egen ”lounge” (River room) der
kun leger hadde adgangskort, med fri
kaffe, mineralvann og snacks, arbeidsstasjoner med datamaskiner, og salong
med gode stoler og runde bord for
lett tilgjengelig konferanse med andre
leger og organspesialister rundt
vanskelige pasienttilfeller. Til nytte
for legenes autonomi, deres arbeidslyst og ikke minst den enkelte pasient.
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Lønnsoppgjøret
og Fond III
av Ofs leder
Arne Laudal Refsum
I lønnsoppgjøret med Spekter
krevde Legeforeningen, både
Of og Ylf, økte avsetninger til
Fond III. Det var helt klart at vi
skulle bruke av årets ”ramme”
for å finansiere disse økte
avsetningene, med andre ord:
Vi var villige til å betale for å
sikre fondets økonomi.
På side 31 i bladet kan du lese om
at styret i Fond III har vedtatt
nye retningslinjer som gjør at alle
som innvilges støtte må betale
en egenandel på kr. 500. Det er
samme sum som vi krevde, men
Spekter avslo. Spekters medlem
i fondsstyret støttet endringen.
Dessverre er maks-summen for
overleger også redusert fra
kr. 13.000 til kr. 10.000.

Om legegruppers tilfredshet:
1. http://www.biomedcentral.com/1472-6963/5/44
2. http://www.legeforeningen.no/id/145365.0

CPME om autonomi for leger:
http://cpme.dyndns.org:591/adopted/2009/
CPME_AD_Brd_130609_003_final_EN.pdf

Tariff-kurset 2010

sett av datoene 4. - 6. februar 2010
OVERLEGEN 9

AUTONOMI OG LEDELSE
Når en lege, eller en hvilken som helst annen yrkesutøver, velger
å søke seg jobb i et sykehus, har valget noen konsekvenser. Man
velger bort muligheten av å utøve sin profesjon som selvstendig
næringsdrivende, og man velger aktivt å utøve sin profesjon
innenfor organisasjonens rammebetingelser.

Ved viseadm. direktør Anne-Kari Bratten, Arbeidsgiverforeningen Spekter

F

ra mitt ståsted i ledelsen av i helseforetakenes arbeidsgiverforening,
Spekter, er jeg utfordret til å reflektere
om legenes autonomi er svekket av
sykehusledelsenes styring og prioriter
inger, og om legens autonomi er et
gode eller et onde.
For meg er legenes autonomi i sine
beslutningsvalg i møtet med den enkelte
pasient et selvsagt faktum. Både lovverket
og samfunnets og borgernes/pasientenes
oppfatning og forventning av legens
kompetanse som suveren i medisinske
spørsmål, bærer autonomien som grunnleggende forutsetning. Det er min erfar
ing fra mange samtaler med mange leger
i de siste årene, at hvis den enkelte lege
er i tvil om hva som er rett vurdering
eller beslutning, blir autonomien utøvd i
et kollegialt fellesskap og når det er nødvendig med medisinsk faglig ansvarlig til
stede for å sikre kvalitet i beslutningen.
Jeg har i liten grad oppfattet at norske
sykehus har problemer med å organisere
seg slik at det kan bli truffet riktige
behandlingsbeslutninger i forhold til den
enkelte pasient. Helselovgivningen forutsetter at legen som profesjonsutøver er
best i stand til å treffe faglige beslutninger,
og struktureringen av styring og ledelse
på den enkelte avdeling må ha den faglige autonomien som en av rammebeting10 OVERLEGEN

elsene. Min innfallsvinkel må dermed
være hvordan legenes autonomi utøves
innenfor rammen av en organisasjon,
et helseforetak.
Autonomiutøvelse innenfor
organisasjonens rammer
Når en lege, eller en hvilken som helst
annen yrkesutøver, velger å søke seg
jobb i et sykehus, har valget noen
konsekvenser. Man velger bort muligheten av å utøve sin profesjon som
selvstendig næringsdrivende, og man
velger aktivt å utøve sin profesjon
innenfor organisasjonens ramme
betingelser. Tilsvarende må den som
påtar seg et styreverv eller en lederoppgave i et sykehus, også forholde seg til
den pliktnormen leger har til å utøve
sitt faglige skjønn slik at pasientene
sikres den riktige helsehjelp.
Men den enkelte lege, legene og legenes tillitsvalgte har altså valgt å jobbe
innenfor de beslutninger styret for
sykehuset fatter. Med bakgrunn i eierens oppdragsdokument bestemmer
styret blant annet hvilke økonomiske
rammer de enkelte deler av organisasjonen skal drive innenfor. Det er
mulig at redaksjonen i Overlegen har
som hypotese for dette nummeret at
styring av økonomien kan komme i

konflikt med den enkelte leges autonomi i sitt møte med pasienten. For
meg er et slikt synspunkt vanskelig å
forstå. Uansett om den enkelte deltaker
i norsk helsepolitisk debatt mener
spesialisthelsetjenesten har for lite,
nok eller for mye budsjettmidler, synes
det å være bred enighet om at sykehustilbudet i Norge generelt er blant de
pilarene i den norske velferden vi har
aller mest grunn til å være stolt av.
Vi har et sterkt offentlig helsevesen,
basert på de samme egalitære prinsipper som preger hele den norske
velferdsmodellen. Vi kan stundom
diskutere om tilbudet om helsehjelp
er 100% universelt, siden noen har
fem minutter fra hjemmet til akutt
avdelingen, mens andre har fem timer
eller mer, men prioriteringsregelverket
og den generelle tilgangen til helsehjelp gjør Norge til et av verdens beste
land å leve i. Jeg har ikke noe solid
empirisk grunnlag for å hevde at legers
– eller andre helseprofesjoners autonomi for den saks skyld – ikke har vært
utsatt for krevende diskusjoner de siste
årene, men må basere meg på min
daglige kontakt med ledere og med
arbeidere i norske sykehus: spørsmålet
om det er slik at helseforetakenes økonomiske situasjon eller innføring av
styringssystemer og prosedyrer truer

legens faglige autonomi i møtet
med den enkelte pasient, er ikke noe
hyppig og hett tema i sykehusene.
Christine Dancke har i sin masteroppgave i sosiologi våren 2008 (UiO),
konstatert at norske leger, både i og
utenfor sykehus, i stor grad opplever
autonomi i sin yrkesutøvelse. Videre
viser undersøkelsen at 3 år etter
utdanningen oppgir 82% av legene i
hennes utvalg også at de er tilfredse
med jobben sin. Bare 6% oppgir å
være ”ganske utilfreds”, hvilket Dancke
mener dokumenterer at de fleste leger
er tilfreds med muligheten til å utøve
sitt faglige skjønn/autonomi. Denne
ferske undersøkelsen viser mye sterkere grad av autonomi enn tidligere
teoretisk litteratur, som har indikert at
legens autonomi er i fare. Jeg skal selvsagt ikke ta denne undersøkelsen av
hovedsakelig leger i spesialisering sin
autonomiopplevelse til inntekt for en
generell påstand om gode kår for autonomi også for spesialistene, men jeg
synes funnene er interessante og gledelige. (Se side16, red anm)
Det er en kjensgjerning at det har vært
betydelige omstillingsprosesser i norske
sykehus de siste årene, og jeg forstår at
mange av disse kan ha vært krevende
for mange leger. Jeg håper at vi i tiden
fremover vil se at både Legeforeningen
og den enkelte lege heier frem ledere
som etablerer transparente, tydelige
styringssystemer og helhetlig ledelse.
Dette sikrer ikke bare kvalitet i pasientbehandlingen, men fører også til at
lederen som arbeidsgiver ivaretar en av
sine viktigste oppgaver, nemlig bidrar
til at alle, også legene, får et fullt forsvarlig arbeidsmiljø der trivsel og
utvikling står i sentrum.
Aksept av ledelse
Konsekvensen av å velge organisasjonen
som arbeidsplass, er også en aksept av
ledelse. Et kjent og karakteristisk
trekk ved en organisasjon er at den

styres gjennom ledere på ulike nivåer.
Dette særtrekk gjelder uavhengig av
om organisasjonen er full av kunnskapsmedarbeidere med høy grad av
faglig autonomi eller om den består av
medarbeidere som i stor grad arbeider
etter instrukser og manualer. Det
handler altså om aksept av og respekt
for ledelse.
Lederen har rett og plikt til å sette
dagsorden innenfor sitt ansvarsområde
for å få gjennomført de oppgavene og få
levert de resultatene som styret og de
overordnede ledernivåene har besluttet.
Lederen har rett og plikt til å fatte de
nødvendige beslutningene, og lederen
har rett og plikt til å gjennomføre de
beslutninger som tas. Innenfor rammen
av denne retten og plikten ligger det et
omfattende lov- og avtaleverk om hvor
dan en leder skal drive sine beslutningsprosesser, fra dagsorden til beslutning
og gjennomføring. Lederens ansvar for
å sikre at sykehuset eller avdelingen
eller seksjonen har tilstrekkelig med
styringssystemer, prosedyrer og håndbøker for å sikre at det ytes helsehjelp
med høy kvalitet og unngå avvik, er
betydelig, særlig i komplekse organisasjoner som sykehus. Legene har etter
min mening et særlig ansvar for å bidra
til at disse styringssystemene, med
underliggende håndbøker og prose
dyrer, utvikles og etterleves. Legene har
en særstilling i sykehuset og i pasient
behandlingen, og må derfor være for
bilder for andre yrkesgrupper.
For å få en organisasjon til å virke etter
sin hensikt, er det en forutsetning at den
enkelte leder selv forstår rekkevidden av
sin rett og sin plikt, og det er en forutsetning at medarbeiderne aksepterer
ledelse og sikrer legitimitet i leder
rollene. Ingen er tjent med tilstander
hvor de ansatte og deres tillitsvalgte
er mer innstilte på å knipe lederen i
prosessfeil enn å bidra til gode prosesser.
Organisasjoner der lederens beslutninger ikke blir akseptert eller endog mot-

arbeidet i gjennomføringsfasen, er ikke
gode arbeidsplasser. Jeg antar at de som
velger å jobbe i en organisasjon, nettopp
etterspør organisasjonens oppgaver,
orden og forutsigbarhet som et alternativ til det å utøve sin profesjon som selvstendig næringsdrivende. Legene, særlig
de som er utdannet spesialister, bør etter
min oppfatning se seg selv i rollen som
partner for ledelsen i ledelsens arbeid for
å organisere sykehuset slik at pasientene
får den beste helsehjelpen som tenkes
kan. Dette er jo nettopp målet med
legens autonomi også.
Godt lederskap
gir gode kår for autonomi
Poenget med denne litt enkle gjennomgangen er at legene kan utøve sitt fag
og sin autonomi som selvstendig
næringsdrivende eller de kan gjøre det
i en organisasjon. Legene kan gjøre det
med komplekse rammebetingelser, og
de kan gjøre det med mer romslige
rammebetingelser. Men velger først
legen sykehuset som arbeidsplass,
velger vedkommende også aktivt
organisasjonens rammebetingelser og
ledelse. Aksept av dette er en vesentlig
forutsetning for å kunne utvikle optimale betingelser for alle de vanskelige
valg som den enkelte lege skal ta i
møtet med den enkelte pasient.
Legens autonomi i yrkesutøvelsen er
dermed et av de absolutte godene i
vårt helsevesen. Jeg våger påstanden
om at autonomien får best kår dersom
alle bidrar til å utvikle og følge opp de
beslutninger, styringssystemer og
prosedyrer som ledelsen initierer.
Dette er grunnleggende forutset
ninger for at de overordnede helse
politiske prioriteringer som fastsettes
i demokratiet Norge, får gjennomslag.
Litteratur: Christine Dancke: Legers
autonomi. Om profesjonell autonomi i
forandring og behovet for ny handlings
kompetanse. Masteroppgave i sosiologi,
Universitetet i Oslo, våren 2008.
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Autonomi bygger på tillit
• Autonomi betyr ikke at legen kan gjøre som han vil
• Moderne medisin gir legene makt til å gjøre fantastiske ting
• Jus gir sjelden klare svar i kompliserte spørsmål
• Reidun Førde er professor ved Universitetet i Oslo
• Tidligere leder av Legeforeningens etiske råd

Reidun Førde,
Seksjon for medisinsk etikk, Universitetet i Oslo,
intervjuet av Arne Laudal Refsum

Hva er likheten mellom legens auto
nomi som fagperson og legens auto
nomi som privatperson?
Respekten for autonomi betyr at valg
som individet gjør respekteres. Legen
som profesjonell derimot, opererer
innenfor et faglig fellesskap bygget på
kunnskaper og profesjonsetiske og
juridiske føringer. Dette forplikter
legen som profesjonell. Dessuten forvalter legen fellesskapets ressurser.
De valgene legen gjør har store konsekvenser for samfunnets ressurser. Derfor er legen også forpliktet av demokratiske helsepolitiske føringer. Profesjonell autonomi betyr altså ikke at
den enkelte legen kan gjøre som han
til enhver tid vil! Dette forsterkes av
at legen sjeldnere opererer i et 1:1
forhold til pasienten, men er en av
flere behandlere innenfor et team.
Her ligger det store utfordringer!
Hvorfor er legenes autonomi
redusert i dag, og hva betyr dette?
På noen måter hadde tidligere tiders
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leger mindre handlingsrom enn
dagens, rett og slett fordi de kunne
gjøre mindre for pasienten. Moderne
medisin gir legene makt til å gjøre
fantastiske ting for sine pasienter. Den
andre siden av denne utviklingen er at
kravene til faglig oppdatering øker og
at best mulig evidens må ligge til
grunn for intervensjoner. Dette er et
viktig krav. Moderne medisin er også
veldig dyr, og ressurshensyn må tas,
derav behovene for prioritering av
tjenester og av pasienter. Dersom ikke
ressursene blir styrt og ressursene ikke
blir utnyttet best mulig, taper de svak
este pasientene. Her har legene viktige
oppgaver.
Noen vil også si at mer jus har redusert legers autonomi. Men jusen gir
sjelden klare svar Det bekymrer meg
at noen leger bruker jusen som kokebok. Jusen kan supplere, men ikke
erstatte gode faglige vurderinger bygd
på godt faglig og etisk skjønn.
Økte pasientrettigheter, mer kravstore

pasienter, synes også å redusere legens
autonomi. Forskning Olaf Aasland og
jeg har gjort tyder på at mange leger
opplever moralsk stress ved at taleføre
pasienter krever ting som kan true
svakere pasienter. Dette er galt i et
rettferdighetsperspektiv og det fører
til faglig utarming om leger gir etter
for press som ikke kan begrunnes
faglig.
Til slutt vet vi at finansieringsord
ninger som innsatsstyrt finansiering
påvirker faglige vurderinger, kassa
apparatet kryper inn i hodet på legen,
og det fører til behov for administrer
ing og ikke minst kontroll. Dette
reduserer i sin tur den faglige
autonomien.
Hva blir da igjen av frihet til den
enkelte legens skjønn?
Dette spørsmålet er helt sentralt.
Innenfor rammene av fag, etikk og jus
og en riktig ressursforvaltning, må
legen ha muligheter til å tilpasse

v urderingene av hva som er riktig
intervensjon til den enkelte pasients
situasjon. Ingen, ikke pasienten, men
heller ikke samfunnet som helhet, er
tjent med leger som opptrer som rene
mekanikere som legger bort sitt
skjønn.
Men skal andre fortelle leger hva
som er gode faglige føringer?
Nei, legefellesskapet selv må ha den
viktigste stemmen i avgjørelsene av
hva som er godt fag og god helse
politikk rett og slett fordi vi står
pasientene nærmest og fordi i faglige
spørsmål og til dels også helsepolitiske, står faglige spørsmål sentralt.
Dette er grunnen til at Legeforeningen har hatt så stor innflytelse.
Legeforeningen har holdt den faglige
fanen høyt og har levert viktige
premisser inn i helsepolitikken, og
deres råd har tradisjonelt blitt lyttet
til.
Dessuten, for at legene skal være
lojale mot de føringene som blir gitt
må gode faglige føringer ligger til
grunn både for faglige retningslinjer
og for helsepolitiske vedtak.
Har myndighetene mindre tillit til
leger og Legeforeningen i dag?
Legeforeningen mister for eks.
myndighet i spesialistutdanning.
Det kan synes slik. At Legeforening
ens rolle i spesialistutdanningen
reduseres kan også være forankret i et
prinsipielt syn om at det offentlige
bør ha denne oppgaven. Jeg tror man
vil oppdage hvor godt foreningen har
skjøttet denne store oppgaven! Jeg vil
snu spørsmålet tilbake til deg som
sentral tillitsvalgt: Har Legeforeningen vært flinke nok til å overbevise
samfunnet rundt om at pasientens
beste er vårt viktigste mål, at vi
legger vekt på sentrale verdier som
solidaritet med de svakeste og slår ned
på uakseptable forhold innen egne
rekker?

Hvilken pris har redusert autonomi
for legene og for pasientene?
Vi har mye forskning som tyder på at
mulighetene til å la faget styre, til å
organisere virksomheten slik at det gir
faglig mening, er viktig, og at overadministrasjon og mye papirarbeid som
stjeler tid fra kontakt med pasienten,
reduserer legers trivsel og øker stress.
Dette er viktig å melde fra om til
myndighetene. Leger som ikke trivs,
som bruker tid på oppgaver andre kan
gjøre og som ikke oppleves meningsfulle, samt dårlig organisering av
arbeidet, truer ikke bare leger, men
også pasienten og i siste instans storsamfunnet! Det er en trussel for
profesjonsetikken, forholdet til
pasienten og legens selvforståelse når
økonomiske mål blir det sentrale i en
virksomhet som handler om plikten
til å hjelpe.
Får leger større autonomi innenfor
det private helsevesenet?
Både ja og nei tror jeg. Private virksomheter er vel gjerne mindre administrert, og legene har stor påvirkning
på det som skjer. På den andre siden
vil vel kassa-apparatet lett krype inn i
hodet på leger i det private også. Jo
mer leger tjener på hva han eller hun
gjør, jo lettere er det vel at faglige og
etiske krav lider? Når det mistenkes
at legens intervensjoner er bunnet
i økonomiske føringer / hensyn
til egen lommebok, kommer
mistillit og økt behov for
kontroll lett inn.
Gjennombyrå
kratiseringen i det
amerikanske helse
vesenet viser vel at
behovet for kontroll
av legene ikke nødvendigvis er mindre,
og enkeltlegens
autonomi større, i et
privat helsevesen.

Hva kan vi gjøre for selv å øke
autonomien vår?
Det er bare en vei, å bygge tillit!
Å være kompromissløs mht faglig
standard, å være tydelig på at verdi
spørsmål blir tatt alvorlig i handling
ikke bare i ord, å vise at det er pasientenes interesser som er vårt viktigste
hensyn. En viktig forutsetning for å
bygge tillit er å slå ned på uakseptable
forhold innen egne rekker. Her har vi
ofte sviktet. Et eksempel er at vi først
gjorde noe aktivt for å regulere forbindelser mellom leger og legemiddelindustrien når media hadde avslørt
en rekke uheldige forhold.
Jeg mener også at leger plikter å slå
alarm om forhold som dårlig organisering og unødvendig administrasjon
som kveler praksis. På den andre siden
er prioritering og rasjonering helt
nødvendig, og legene selv må gå
inn og ta ansvar her, noe mange
heldigvis ser ut til å gjøre.
Det er kun gjennom å vise
at vi ikke primært meler
vår egen kake at vi
bygger tillit.
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Autonomi:

frihet fra og rett til
«Freedom’s just another word
for nothing left to loose.»
av styremedlem
Inger-Lise Haakstad

I

denne utgaven av ”Overlegen”
tematiseres autonomi-begrepet;
kanskje først og fremst som et spørsmål om legenes situasjon og vår selvstendighet som profesjon. Ett bakteppe er nok at mange opplever at vi
leger i dagens helsevesen og foretakssystem har mistet selvstendighet både
som individer og som gruppe, og
lojalt må innrette oss etter beslutninger
vi selv ikke har fattet eller vært med
på å fatte. Begrepet åpner imidlertid
for en rekke interessante problem
stillinger av både generell og mer
pragmatisk art. Jeg skal i denne artikkelen trekke fram noen moment som
kan være verd å ha med i en diskusjon
av autonomi i relasjon til legers situasjon og rolle i dagens helsevesen.
Selve ordet autonomi betyr som kjent
selvstyre, eller retten til selv å gi lover
og lage regler. Begrepet har nok først
og fremst vært forbundet med stats
vitenskapelige og juridiske tilnærm
inger til styring og selvstendighet for
nasjonalstater, eventuelt også andre og
lavere nivå i styringssystemet. Spørsmålet om det kommunale selvstyret
og uthulingen av det, kan være et
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eksempel. Denne debatten kan også
tjene som illustrasjon av det som
oftest ikke er autonomi i en absolutt
forstand, men grader av selvstendighet
eller fristilling.
Det gir mening å drøfte spørsmål om
autonomi i relasjon til flere nivå, hvor
utgangspunktet kan være individ så
vel som profesjon, og institusjon så vel
som system, slik som helsevesenet.
Autonomi kan forstås både som frihet
fra og rett til. I det siste tilfelle vil det
ofte være snakk om formell autoritet
som er delegert: Man er gitt rett til å
gjøre visse ting eller fatte visse beslutninger. Profesjonsutøvelse kan plasseres i denne kategorien. Med grunnlag i en bestemt utdanning får man
(lovfestet) rett til å utøve et yrke eller
en praksis.
For nasjonalstater har autonomi
betydd selvstyre og frihet fra over
styring utenfra, og det samme kan
langt på veg sies om profesjoner. Det
er imidlertid langt fra sikkert at frihet
fra overstyring innebærer evne til
egenstyring, og mange opplever at
fristilling kan være en tvilsom opp-

skrift dersom en skal få til noe som
krever samspill med andre i omgiv
elsene. Synet på betydningen av individuell frihet er svært forskjellig når
Ibsen lar Dr.Stockmann slå fast at
”Den sterkeste mann i verden, det
er han som står mest alene”, og
Kris Kristofferson/Janis Joplin at
”Freedom’s just another word for
nothing left to loose.”
Noe av det problematiske med autonomi-begrepet kan nettopp være at
det verken er dekkende som empirisk
beskrivelse, eller som normativt ideal.
Enten vi snakker oppgaveløsing i
Europa eller på sykehus, kan det være
at integrasjon snarere enn separasjon
kjennetegner de faktiske forhold, og
at en økt grad av gjensidig avhengighet preget bildet. Når problemer
med samspill og samhandling i helsesektoren settes på dagsordenen, kan
det være interessant å spørre seg om
det er manglende integrasjon eller
forståelse for den gjensidige avhengigheten som er problemet, eller om
årsakene tvert om ligger i mangel på
autonomi for grupper, profesjoner
eller institusjoner.

Sett ovenfra oppfattes autonomi for
grupper eller enheter gjerne som en
barriere mot samordning og som et
styringsproblem.
Løsningen blir derfor ofte tiltak som
tar sikte på å bygge ned det interne
selvstyret, og øke graden av sentral
kontroll. Nye oppgaver, økt kompleksitet og større behov for koordinering
trekkes da også ofte frem som forklar
inger på den sterke veksten i admini
strative stillinger i i helsevesenet
generelt og i foretakene spesielt.
Dersom en rekke andre viktige og
legitime hensyn legges til grunn, kan
imidlertid tap av autonomi og reduksjon i grad av selvstyre karakteriseres
som svært problematisk. På samme
måte som i stater, kan opphoping av
makt og myndighet på få hender sees
på som et demokratiproblem som truer
liberale ideer om maktbalanse og rett
til medvirkning og innflytelse. Foretaksorganiseringen forsterker disse
demokratiproblemene, med sine krav
om mål- og resultatstyring, innsats
basert finansiering og sentral
kontroll. Det har også ført til
manglende frihet både for
individer, enheter og grupper
til å stå fram i det
offentlige rom.

Når flere sykehus organiseres i
ett foretak, med minimale lokale
påvirkningsmuligheter, kan dette også
oppleves som et tap av autonomi både
internt ved enhetene og for lokalsamfunnet.
Reduksjon i graden av selvstyre kan
fungere negativt også dersom hensikten er økt effektivitet, fordi det kan
virke både demoraliserende og demotiverende. Mindre rom for lokalt
skjønn øker behovet for formalisering
og kontroll, og bidrar på den måten
til større grad av byråkratisering og
sentralisering i den aktuelle organisasjonen.
Aller viktigst er likevel faren for at
redusert autonomi kan bety redusert
kvalitet i behandling og tjenesteyting.
Når profesjoner gis monopol på å løse
visse oppgaver, er jo dette nettopp for
å sikre at kompetanse og profesjon
alitet legges til grunn.

Fra et etisk og normativt synspunkt blir
det derfor viktig å sikre rom for faglig
autonomi når beslutninger skal tas. Selv
i et departement må både minister og
embetsverk veie hensynene til lojalitet
og nøytralitet opp mot normen om
faglig uavhengighet, slik Norges første
professor i offentlig forvaltning, Knut
Dahl Jacobsen, har påpekt. Han viser
til at profesjon nettopp innebærer en
kobling mellom en bestemt kyndighet
og en bestemt myndighet.
Men faglig autonomi innebærer også
ansvar. Et sentralt moment både
innen demokrati og forvaltning
(men i mye mindre grad markeder),
er at noen skal kunne stilles til ansvar,
og at det med rettigheter også følger
plikter. Mange overleger (og spesielt
de med lederansvar) opplever at det
ikke er samsvar mellom den kyndighet
og det medisinsk-faglige ansvar man
har, og den myndighet man er satt til
å utøve. Kanskje er det blitt slik at for
mye myndighet forvaltes av for mange
som har økonomi og system som sitt
referansepunkt, og for lite av de som
har medisinsk kyndighet og et
medisinsk-etisk utgangspunkt for
sin virksomhet?
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Masteroppgave i sosiologi
om legers autonomi
Christine Dancke er intervjuet av Ofs leder Arne Laudal Refsum.

• Hva er årsaken til at du valgte å se
på legers autonomi i din masteropp
gave?
Jeg er fortsatt opptatt av autonomi,
og særlig legers. Dette henger nært
sammen med mitt politiske engasjement - jeg er opptatt av hvordan
strukturelle endringer påvirker folks
hverdag. Som politisk aktiv på venstresiden har jeg vært spesielt opptatt av
innføringen av markedstenkning og
bedriftsøkonomi i helsevesenet.

• Du sier at dersom legen aksepterer
de begrensingene hun/han underleg
ges, dvs den positive friheten, så vil
legen allikevel oppleve autonomi for
resten av sin virksomhet. Er begrens
ninger i autonomi bare en tilven
ningssak, eller går det en endelig
grense?
Personlig tror jeg at det definitivt går
en grense, og nettopp derfor er det
interessant å se på autonomi hos leger
og andre som jobber i helsevesenet.

• Du definerer i oppgaven din auto
nomi som bestående av individuell
frihet og legitimitet. Den individuelle
friheten deler du igjen opp i positiv
frihet bestående av restriksjonene
pålagt legen av regelverk/prose
dyrerøkonomihensyn osv, og negativ
frihet som fravær av slike hindringer.
Umiddelbart tenker jeg sett fra et
autonomiperspektiv at betegnelsene
burde vært motsatt?
Hvis man tenker seg at negativ frihet
utøves innenfor et område gitt av det
som er definert som positiv frihet
(handlingsbegrensninger), behøver
det ikke å være motsatt. Dette skyldes
at opplevelsen av å være autonom
avhenger av hvorvidt den positive
friheten oppleves som legitim dersom handlingsbegrensningene
er for mange og plagsomme vil de
ikke oppleves som legitime og legen
vil pr. den definisjonen jeg bruker
ikke være autonom.

• Vil leger som har vært lenge i
yrket, og som dermed har opplevd
endringer i de frihetsbegrensningene
som omgir han eller henne fra myn
digheter oppleve større grad av tap
av autonomi enn de unge legene i din
undersøkelse?
Det er og var min antakelse - dette
fordi de eldre og mer erfarne legene
har opplevd en tid uten ISF, FLO og
det enorme informasjonssamfunnet
som er i dag. Jeg tenker da spesielt på
hvordan pasientene ofte har stilt sin
egen diagnose før de møter til legetime.
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• Store reformer innen helsesektoren,
som fastlegereformen, foretaksorga
niseringen, innsatsstyrt finansiering
og pasientrettighetslov har endret
arbeidssituasjonen til legene. Er det
noen av reformene som spesielt har
utfordret legenes autonomi?
Alle reformene kan utfordre legers
autonomi på ulike vis. For eksempel

kan innsatsstyrt finansiering svekke
rommet for skjønnsutøvelse, da det er
tatt politiske beslutninger om hva som
lønner seg for et helseforetak. Med
foretak forsvinner deler av den positive effekten av desentralisert beslutningsmyndighet. Sykehusene blir til
bedrifter som må tjene penger. Fast
legeordningen er også en viktig reform som kan utfordre legers autonomi - særlig fordi fastlegene er nødt
for å ta det administrative arbeidet
som følger med jobben. En sykehuslege kan i større grad velge jobber
som ikke innebærer administrative
oppgaver. Til slutt har både pasientrettighetsloven og den generelle tilgangen på medisinsk informasjon vært
med på å styrke pasientenes autonomi
hvilket, igjen, kan være utfordrende
for legens autonomi.

• Vil et økende gap mellom pasient
ens forventninger på den ene siden
og samfunnets vilje til å stille ressurser
til rådighet på den andre siden føre
til at legen som pasientens advokat
og samfunnets portvokter kommer
ytterligere i skvis, og dermed får sin
autonomi ytterligere svekket siden
ingen er fornøyd?
Jeg tror dette avhenger av hvordan
ressursere fordeles. Rollen som pasientens advokat på den ene siden og
samfunnets portvokter på den andre
er noe leger er bevisst og de klarer å
balansere disse hensynene på en god
måte. Det jeg frykter er at ressursene
skal bli så knappe at legene tvinges
til å legge hovedvekt på portvokterrollen.

• Du skriver:" I tillegg er det poli
tiske grunnlaget for autonomien
svekket fordi profesjonen har mis
lykkes med å beskytte pasienter fra
inkompetente leger og dårlig
standard". Dette er sterke påstander,
kan du belegge dem bedre?
Påstanden er kanskje litt flåsete, men
som jeg skriver: "De profesjonelles
autonomi er tilkjempet og opprettholdt
på politisk plan. De profesjonelle får
beholde kontrollen over sitt eget virke
på bakgrunn av deres kunnskap. Deres
profesjonsetiske normer og verdier skal

sikre at illegitim praksis ikke fore
kommer". Når Dagbladet lager en sak
om en lege som har opptrådt uetisk,
forteller dette lekfolk og politikere at
det faktisk forekommer "illegitim"
praksis i legestanden. Tilstrekkelig med
offentlige fortellinger om situasjoner
hvor leger har opptrådt illegitimt vil
bidra til å svekke det politiske grunn
laget for legers autonomi. Ekstern
kontroll kan bidra til å gjenopprette
tillit og igjen styrke autonomien. Jo mer
tillit legene har, jo større er potensialet
for opplevelsen av autonomi.

Les hele masteroppgaven:
http://www.duo.uio.no/sok/work.html?WORKID=75251

Les Arne Laudal Refsums innlegg om Autonomi i Overlegen nr. 2-2008, side 4-5
http://www.legeforeningen.no/asset/39256/1/Overlegen+2+-+2008.pdf
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SAMHANDLING I BÅNN

– OG PÅ TOPPEN?
AV Klinikkdirektør Haldor Slettebø, Bergen
”Nordmann døde av sykdom”
- meinte eg å lesa på vg.no i desse
pandemitider. Det var kanskje noko
anna som eigentleg stod der. Likevel
trur eg at den overskrifta kan møta oss
ein vakker dag dersom helsepersonell
og politikarar held fram med å byggja
opp forventningane til helsestellet vårt.
Sjå berre på denne lista frå valkampen,
rettare sagt NM i helsepolitikk:
• ”Bekjempe sosiale helseforskjeller”
• ”Unngå de 30-40% av innleggelser
som er unødvendige”
• ”....endre holdninger og tankegang
hos helselederne fra reparasjon til
forebygging”
• ”Finansieringsordningene må
stimulere frem... mer helhetlig
behandling, styrket kvalitet, bedre
pasientsikkerhet og forebygging.”
• ”Det politiske ansvaret og styringen
av sykehusene må overtas av folkevalgte på regionalt og nasjonalt nivå.”
• ”...ny lov som slår fast at alle har rett
til gratis sykehusbehandling.”
• Snart manglar det berre:
”Alle skal inn”
I tillegg er det i tevlinga innan reformreform nyleg lagt fram ei omfattande
stortingsmelding om Samhandlings
reforma, medan dei blågule like gjerne
vil leggja ned dei regionale føretaka.
Reformer og svarteperspel
er ikkje noko nytt
På 1840-talet var det usemje mellom
Rikshospitalet og Oslo kommune om
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betalinga for ”Fattigcommissionens”
pasientar. Det resulterte i kronisk overbelegg og store underskot på Rikshospitalet. Saka kom føre i Stortinget der
representanten Ludvig Daa slo hardt
ned på økonomistyringa ved sjukehuset:
”Dets Affærer ere nu saa desarrangerede
at kun en kraftig Reform kan rædde det
fra Ødelæggelse”
Slike svarteperspel mellom kommun
ane og sjukehusa kjenner me att. Den
politiske handteringa er den same som
i vår tid. Ein går fyrst og fremst laus
på sjukehusorganiseringa sjølv om
problemet kanskje ligg i ramme
vilkåra. Men formuleringane i dag
er sjølvsagt innpakka i ein særeigen
byråkratisk målbunad.
Smak litt på denne godbiten frå St.m.
nr. 47 til dømes:
"Hovedutfordringen er knyttet både til
et pasientperspektiv og et samfunnsøko
nomisk perspektiv. Vurdert i forhold til
begge disse perspektivene bygger stortings
meldingen på at bedre samhandling bør
være et av helse- og omsorgssektorens
viktigste utviklingsområder framover.
Vektleggingen av dette utviklingsbehovet
står ikke i motsetning til en oppfatning
om at dagens tjenester har mange kvali
teter, og at de fleste pasientene tas hånd
om på en god måte...."
Det byråkraten av 2009 her skriv, tyder
jo berre: ”Det er mykje godt å seia om

helsetenestene våre, men dei kostar for
mykje og er for dårleg samordna.”
Når me ser bort frå talemåtane, har
det politiske resonnementet i dag
mykje til felles med tenkjinga i 1842:
hovudbodskapen er at sjukehusa må
tuktast og reformerast.
Er det grunn til å tru at ei stor reform
med mange uoversiktlege effektar vil
løysa problema som sjukhusa har i dag?
Kva er stoda i norske sjukehus?
• Sett frå utsida
1. Norsk presse har eit schizofrent
forhold til sjukehusa. På den eine
sida peikar dei gjerne på at me er
ineffektive og brukar for mykje
pengar. Serien ”Hva feiler det syke
husene?” i Aftenposten 2008, til
dømes, hadde ei slik vinkling.
På den andre sida likar bladfolk å
kritisera oss kraftig i tåredryppande
oppslag om einskildpasientar dersom
me skulle freista å spara nokre kroner.
”Dei gjer det berre for å spara pengar”,
heiter det då (sjå Baard-Christian
Schems kronikk i Bergens Tidende
06.09.09).
2. I juli 2009 la Sintef fram ein
omfattande rapport med det fengjande
namnet: ”En komparativ analyse av
spesialisthelsetjenesten i Finland, 
Sverige, Danmark og Norge:
Aktivitet, ressursbruk og produktivitet
2005-2007”.

Anne Hafstad, som kanskje er den
fremste helsejournalisten i landet, har
teke ein del snarvegar gjennom denne
rapporten og fantasert seg fram til
overskrifter med smell i: ”Norske
sykehus dyrest i Norden”. ”Feilslått
politikk. Diagnosen er neppe pengemangel, men dårlig organisering og
dårlig ressursutnytelse.” ”en knusende
dom over norsk sykehusdrift”.
( Aftenposten 09.09.09)
Mine tolkingar av rapporten er fylgjande:
Finland kjem som tidlegare best ut av
dei fire landa og får mest ut av helseeuroane sine.
Dei tre andre landa ligg på om lag
same nivå i sjukehusproduktivitet i
den aktuelle perioden. Produktivi
teten i norske sjukehus betra seg dessutan med 4-5% dei fyrste åra etter
2002 og har sidan lege stabilt på nivå
med det dei har i Danmark, 18%
under det finske nivået og ein tanke
betre enn det svenske (figur frå
SINTEF-rapporten).
Noreg har etter alt å døma eit overforbruk av sjukehustenester. Forklåringa

kan vera at Noreg har relativt mange
sjukehus, og av at primærhelsetenesta
vår ikkje alltid er godt nok utbygd.

kostnadene til spesialisthelsetenesta
pr. innbyggar på 8,3%, dvs. 1,6% pr.
år, men berre 0,3% frå 2007 til 2008.

3. Ein annan rapport, ”Svensk sjukvård
i internationell jämförelse (2008)” viser at
både svensk og norsk helseteneste er
blant dei fremste når ein held medisinske
resultat opp mot ressursbruk.

• Kva meiner ein klinikkdirektør?
Ein klinikkdirektør sit mellom borken
og veden i sjukehusorganisasjonen.
I dette tronge rommet kjenner han
seg temmeleg fastlåst mellom lovkrav
om helsehjelp og kravet om budsjettbalanse. Økonomiarbeidet dominerer
kvardagen, mest pga. dysfunskjonelt
budsettarbeid. Det er vanskeleg for
meg å skjøna at budsjetta må koma så
seint på året, og at budsjettprosessen
omatt og omatt skal vera prega av hastverk og tidkrevjande omkampar. I
mine augo er budsjettprosessen eigentleg ein utmattande budsjettmassasje
med 2-3 innsparingsrundar og tiltakspakkar. Først utpå vårparten blir det
klårt kor mykje midlar me har og kva
aktivitetsnivå me skal ha. Påfylgjande
endringar i bemanning og planlagd
aktivitet tek om lag eit halvt år å gjennomføra og kan difor vanskeleg få
effekt i det innverande budsjettåret.

4. Nok er nok, meiner helseminister
Bjarne Håkon Hanssen, no må sjukehusa stoggast i den ukontrollerte
ekspansjonen som ingen politikarar
har vedteke. Det er berre blitt slik at
me brukar dobbelt så mykje pengar
som i 2002.
Han siktar til at dei sjuke berre veltar
inn over sjukehusa utan at det er gjort
formelle vedtak om det. No skal livsstilen leggjast om og sjukdom førebyggjast, fortel pølse-Hanssen på sin
joviale måte.
5. Samdata (juli 2009) I den somatiske
spesialisthelsetenesta var kostnads
auken på 11,5% frå 2003 til 2008 i ein
periode då folketalet auka med 4,8%.
Samstundes var det ein realvokster i

Nokon får seg til å seia at det er udemokratisk å bruka meir pengar enn
det Stortinget gjev oss. Ser dei bort
frå at riksforsamlinga gjennom lover
og forskrifter også stiller store krav til
gjennomføringa av oppdraget?
Sjukehuset er eit symbol på hjelp,
omsorg, tryggleik, velferd og kan stå
som eit adelsmerke på vår sivilisasjon
når det fungerer som det skal. Sjukehuset er også eit teikn på velstand, på
at me brukar ein stor del av BNP på å
lækja, lindra og trøysta.
I mine augo har me ei god og dyr
spesialisthelseteneste, - som på fleire
område kan bli endå betre. Det gjeld
særleg arbeidet med kvalitet og pasienttryggleik som burde vera eit hovudtema på alle nivå, inkludert HOD.
Kva kan gjerast betre
i norske sjukehus ?
1. Ny strategi der ein legg vinn på små
forbetringar steg for steg heller enn
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store byråkratiske reformer som mest er
uttrykk for politisk markeringsbehov.
Stendige reformer, sjølvsagt innanfor
dagens budsjett og utan ei krone
ekstra, slit på organisasjonen. Det går
igjen ut over effektiviteten og satsinga
på viktige utviklingsområde.
Det som må gjerast i fyrste omgang,
er fylgjande:
Primærhelsetenesta må styrkjast for å
avlasta sjukehusa og sikra rett
omsorgsnivå.
Budsjettprosessen i sjukehusa bør
normaliserast med mindre styringsmonolog og top down, meir læring
av tidlegare erfaringar.
Betre samsvar mellom budsjetta og
dei pålagde oppgåvene, betre indikatorar, kostnadseffektivitet må vurderast heller enn berre kostnader
På lang sikt må sjukehusa og politikarane
arbeida med:
Meir realistiske oppfatningar i ålmenta
for å redusera forventningsgapet.
Formidla til pasientar og helsepersonell
at sjukehusinnleggjing er dyrt og ikkje
alltid den beste løysinga. Difor må
eigenbetaling vurderast. Det er uheldig
at innleggjing er gratis, medan det er
eigenbetaling for poliklinisk behandling. Dette fører sjølvsagt til at både
pasient og lækjar vil velja innleggjing
dersom det er aktuelt.

Oppgåvefordelinga mellom dei ulike
delane av helsetenesta må ikkje vera
statisk, men balanserast mellom
sentralisering og desentralisering.
Delar av sjukehusmedisinen som blir
meir og meir spesialisert og utstyrs
krevjande krev sentralisering,
- medan andre delar kan overtakast
av ei primærhelseteneste i stendig
utvikling.
2. Sjukehusa må få arbeidsro for å
konsentrera seg om intern organiser
ing innan 3K: kontinuitet, koordiner
ing og kvalitet, som må vera i sentrum
mange år framover. Det kan løna seg,
også økonomisk.
3. Overordna prinsipp: Helsepersonellet er der fyrst og fremst for å
hjelpa pasientane, ikkje for å ta hand
om byråkratiske og administrative
krav. Hugs at pasientnær tid for
lækjarar gjekk ned i perioden frå 1994
til 2006. Den utviklinga må me snu.
Helsepersonellet treng gode og stabile
arbeidstilhøve; minst mogeleg admin
istrative forstyrringar; færre reformer;
best mogeleg støtte frå hjelpepersonell og frå helsebyråkratar. Me bør
læra av dei som har lukkast, særleg
Finland , - der dei m.a. har eitt for
valtingsnivå, helsesentra i kommun
ane, eigenbetaling for sjukehusopphald, kirurg- og operasjonssentrerte
operasjonsavdelingar.

Konklusjon
Norske sjukehus kjem godt ut i internasjonale samanlikningar når medisinske resultat vert relaterte til ressursbruk, - sjølv om det er teikn til overforbruk av innleggjingar. Sjukehusa
kan sjølvsagt bli betre på fleire
område, inkludert økonomistyring.
Forbetringane kan neppe realiserast
sprangvis gjennom store reformprosjekt. Me bør heller satsa på konsolid
ering av økonomien og sidan forbet
ringsarbeid steg for steg innan 3K.
Då er det ikkje nok med samhandling
i bånn. Politikarar og helsebyråkratar
på overordna nivå må samhandla med
kvarandre og med oss som står for
den daglege drifta i sjukehusa.
Mange av dei tilsette i sjukehusa kan
nok tenkja seg eit Sjukehusforlik på
Stortinget. Det må innehalda politisk
semje om langsiktige planar inkludert
ei aktiv innstilling til nye behandlingstilbod. Tildelte budsjettmidlar må
svara til oppgåvene og koma minst eit
halvt år før budsjettåret, gjerne i form
av ein årleg sjukehusproposisjon.
Er det noko me treng og ynskjer, må
det vera stabile og langsiktige rammevilkår utan eksperimentering. Det vil
gjeva meir tid til det viktige arbeidet
som skal sikra betre koordinering,
kontinuitet og medisinsk kvalitet.

For mer informasjon:
http://www.sintef.no/Projectweb/Startsiden/SAMDATA-pa-nett/
Nokkeltall-for-spesialisthelsetjenesten-2008/
http://brs.skl.se/brsbibl/kata_documents/doc39255_1.pdf
http://www.sintef.no/upload/Helse/ØKT/Pdf-filer/
SINTEF_Rapport_A12200-Analyse_speshelsetjenesten_Finland-Sverige-Danmark-Norge.pdf
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National Forum

(on Quality Improvement in Health Care)
AV Hans-Petter Næss

Kvalitets- og pasientsikkerhetsarbeid
har ikke særlig høy prioritet eller status
hos ledere og klinikere i Norge, heller
ikke hos klinikere med engasjement
for forskning. Årsakene til dette er
sikkert mange. En forutsetning for å
kunne drive med det, er i alle fall at
det finnes muligheter i praksis for å
skaffe seg kompetanse og at arbeidet
er en del av jobben for noen leger i
alle deler av helsetjenesten. Hvordan
er kvalitets- og pasientsikkerhets
arbeidet organisert og drevet på ditt
sykehus? Hvor ofte er slike saker
tema på ledermøter, og hvor viktig er
kvalitetsparametre for lederne i din
organisasjon? Er det dyrt å forbedre
kvalitet og pasientsikkerhet?
Som medlem i Legeforeningens
pasientsikkerhetsutvalg fikk jeg i
desember muligheten til å delta på
”National Forum” i USA. Gruppen
jeg reiste sammen med, besto av
representanter fra utvalget og kolleger
som reiste på stipend fra Legeforen
ingen. National Forum er en årlig
konferanse som arrangeres i desember
hvert år av organisasjonen IHI
(Institute for Healthcare Improvement). Den er hovedsakelig av og for
amerikanere (ca. 6000), men har for
hvert år et økende antall deltakere fra
andre land (ca. 600).
Konferansen består av fire plenums
foredag og nesten 30 parallellsesjoner.

Det er kurs og rene forelesninger,
presentasjoner av prosjekter osv. Ett
gjennom-bruddsprosjekt i psykiatrien
i regi av Legeforeningen ble også
presentert ved årets konferanse.
Emnene dreier seg om kvalitetsforbedring og pasientsikkerhet, ledelse
og økonomi. Noen røde tråder, som
for eksempel at forankring i topp
ledelsen er en forutsetning for resul
tater av forbedringsarbeidet, var gjennomgående og virket betydelig bedre
innarbeidet i amerikansk helsevesen
enn i det norske. Et av de sentrale
målene for IHI i USA er tilgjengelighet til helsetjenester. 40 millioner
amerikanere er ikke fattige nok til å få
gratis behandling i Medicare, men har
heller ikke råd til privat helseforsikring.
Disse har ikke noe helsetjenestetilbud.
De får bare behandling når de blir
så kritisk syke at de kommer til
Emergency Rooms, som har plikt til å
behandle dem. Forventingene til at

den nye Obama-administrasjonen
skulle gjennomføre helsereformer var
derfor enorme.
WHO-prosjektet ”Safe Surgery saves
lives” ble presentert på konferansen
og er også ett av IHIs satsingsom
råder. Innføring av ”Surgical Safety
Checklists” er prosjektets hovedmål.
Første del av prosjektet ble presentert
i New England Journal of Medicin
(29. januar 2009), og ble slått opp i
media over hele verden. De viste at
mortaliteten i forbindelse med kirurg
iske inngrep ble redusert med 50%
ved alle typer sykehus som hadde
innført sjekklistene. Det er et meget
enkelt tiltak som ikke koster noe, men
som inspirert av luftfarten virkelig
gjør noe praktisk for å hindre at
menneskelig svikt får uheldige konsekvenser for pasienten.
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EGNET TIL Å SVEKKE TILLIT
Tillit er et sentralt begrep
i helselovgivningen, og kanskje mer
omfattende enn vi tenker over til daglig.
Av Ofs nestleder Jon Helle

E

t vesentlig poeng er at det
enkelte helsepersonell ikke bare
er ansvarlig for seg selv, men også er
representant for sin yrkesgruppe og
for helsetjenesten. Administrative
reaksjoner (advarsel eller tilbakekall
av autorisasjon) mot helsepersonell
ved feil handler derfor også om samfunnets tillit til helsetjenesten.
Helsepersonelloven har tre selv
stendige formål. Den skal bidra til:
1. sikkerhet for pasientene
2. kvalitet i helsetjenesten
3. tillit til helsepersonell og
helsetjenesten
Tillit er altså fremhevet helt spesifikt.
Helsepersonelloven og autorisasjonsordningen skal ivareta de tre formålene.
I Ot.prp. nr. 13 (1998-99) står det:
”Autorisasjon blir således en garanti for
et visst kunnskapsnivå og for at yrkesutøverne har personlige kvalifikasjoner
som gjør at vedkommende har helsemyndighetenes og samfunnets tillit”.
Til daglig fokuserer vi vel mest på
fenomenene kvalitet og forsvarlighet.
De siste årene er det gjort flere end
ringer i Helsepersonelloven (HPL), bl.a.
for å sikre tilliten til både helsepersonell
og helsetjenesten. Dette gjelder bl.a.:
• § 20a (krav om politiattest for helsepersonell som skal yte helsehjelp til
barn eller personer med utviklingshemming)
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• § 21a (bl.a. forbud mot å ”snoke”
i journaler)
• § 56 (advarsel også ved pliktbrudd
eller atferd som ”i vesentlig grad
er egnet til å svekke tillit til” helsepersonell, yrkesgruppe og helsetjen
esten, for eksempel i utstedelse av
attester, mottak av gaver etc.).
Lovens formulering i advarselspara
grafen (§ 56) sier ikke om tillit er svekket
eller ikke, men ”egnet til i vesentlig
grad å svekke tilliten til vedkommende
yrkesgruppe”. I praksis betyr dette at
spørsmålet om tillit vil være en objektivisert standard. Pliktbruddet har en
signaleffekt. Det viser seg også i saks
behandlinger hos tilsynsmyndighet og
klageorgan at støtteerklæringer fra pasienter og underskriftskampanje har liten
eller ingen innvirkning på avgjørelser.
Det avgjørende er ikke hvilken tillit den
aktuelle lege (for eksempel) har i sitt
lokalsamfunn, men om det å la vedkommende fortsette å praktisere vil bidra til
å svekke tilliten til helsevesenet i sin
alminnelighet. Tilsynsmyndighetenes
avgjørelser blir sett på som markering
av grensen for akseptabel/uakseptabel
atferd etc., og tar mest hensyn til allmennhetens tillit til helsetjenesten.
Tilliten til helsepersonell er ikke bare
knyttet til hva man gjør på jobb. Private forhold kan også ha betydning
for den tillit helsepersonell har. En av
flere tilbakekallsgrunner er ”atferd
som anses uforenlig med yrkesutøv

elsen”. I Ot.prp. nr. 13 er dette utdypet:
”Kritikkverdig adferd som ikke har
noe med yrkesutøvelsen å gjøre, bør
tilsynsmyndighetene i utgangspunktet
avstå for å gripe inn overfor, med
mindre det dreier seg om svært alvorlige forhold, for eksempel straffbare
handlinger som tyveri, underslag,
legemskrenkelser, gjentatte tilfeller
av promillekjøring eller brudd på
straffelovens sedelighetskapittel”.
Når og hvordan kan tillit gjenopprettes?
Ved advarsel skal man innrette seg
etter advarselen, evt. etter at den er
prøvet for klageorgan. Ved tap av autorisasjon er det helsepersonellet som må
sannsynliggjøre at man er egnet til å få
igjen hel eller delvis autorisasjon. Det
kan være vanskelig å angi hva som skal
til for at den tilliten skal kunne anses
gjenopprettet. Det avgjørende må være
at helsepersonellet har oppnådd større
selvinnsikt og kontroll. Det går fort et
par år. Men det at det klanderverdige
forhold ligger tilbake i tid, kan neppe
alene reparere tillitsforholdet.
Når det er sagt, er det klart at det er
en umulighet at helsepersonell skal
være perfekte og feilfrie. Til det er
helsetjenestene altfor komplekse. Alle
gjør feil, men de aller fleste er slett
ikke av en karakter som rammes av
Helsepersonellovens §56 (advarsel)
eller § 57 (tilbakekall av autorisasjon).
Å ha en kultur i helsevesenet for å
kunne erkjenne feil i tide, og vise vilje
og evne til endring er god forebygg
ing av større feil.
Næringslivets Hovedorganisasjon
(NHO) har nettopp utgitt en veileder
om næringslivets samfunnsansvar,
og den heter ”Det handler om tillit”.
I stor grad er det slik også i helse
vesenet, og stort sett lykkes vi godt.

”Medical tourism”
– hva skjer og hva kan det komme til å bety for oss her i landet?
Det begynner å bli noen år siden vi hadde ”hjertebro” til Scotland
og vi vet at pasienter sporadisk har reist til utlandet også for å få
utført behandling som vi kan tilby her, men som det er noe for lang
ventetid for å få. Men nå holder medisinsk behandling på å bli en
verdensomspennende tjenesteytende næring hvor internasjonale,
profesjonelle aktører posisjonerer seg på en helt ny måte. De
etablerer satelitter.
av Sigrun Solberg.

D

ubai åpner Healthcare City i
2010 hvor både Harvard Medical
School og Mayoklinikken er involvert
og forskningen skal ivaretaes av Dubai
Harvard Foundation for Medical
Reseach.
Tyskland har i mange år tatt i mot
pasienter fra rike oljestater, fra andre
europeiske land og også fra USA.
The Arab German Health Foundat
ion anslår at det er rundt 15 millioner
russere som har råd til behandling
ved private sykehus og som ikke får
tilgang til helsetjenester av god nok
kvalitet der hvor de bor. Disse skal
nå lokkes til Tyskland.
Flere store og anerkjente medisinske
institusjoner etablerer filialer i asiat
iske land. India og Thailand leder an
sammen med Singapore og Filippin
ene. Myndighetene har laget strategier for hvordan de skal få fart på
helseturismen og de arbeider mål
rettet. Kapasiteten på sykehusene økes
og forskningen styrkes. De har en

liberal politikk mht stamcelleforsk
ning, de utvikler egen farmasøytisk
industri og produksjon av medisinskteknisk utstyr.
Indias mål, ”Indian Vision 2020”, er
at helseturisme om noen år skal være
den største næringen etter IT-industrien. De regner med at de kan gi et
godt tilbud til en million helseturister
i 2012. Ortopedisk kirurgi som hofteog kneoperasjoner, hjertekirurgi og
organtransplantasjoner er mest etterspurt. Kina kommer sterkt etter og

det siver ut informasjoner om at
organer fra henrettede fanger blir
donororganer.
Det er også flere land som tilbyr
helsetjenester så rimelige og tilsyne
latende så gode at pasienter kan og vil
kjøpe dem uten støtte verken fra trygden
eller forsikringsselskaper. Folk reiser
mer og mange har lange og gjentatte
opphold utenfor landet. De blir godt
kjent med tilbudene andre steder og
får tiltro til tjenestenes kvalitet. Sykehusene tilbyr sine tjenester på bl.a.
reiselivsmesser. Gjennom akkreditering og allianser med velrenomerte
sykehus/forskningsinstusjoner jobbes
det intenst for får internasjonal anerkjennelse.
Det er kommet håndbøker tilgjengelige på internett, som i detalj beskriver
hvordan man finner den beste sykehusbehandling for ulike lidelser og
råd om hvordan man bør agere som
helseturist – what to do and what not
to do.

For mer informasjon:
http://www.sjukhuslakaren.se/site/2009/sa-ska-sjukvarden-i-europa-blir-allt-mer-granslos/
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I Norge har mange arbeidsgivere
et helseforsikringstilbud som om
nødvendig, innebærer behandling i
utlandet og da ikke bare for de ansatte,
men også for deres familier. Om vi i
spesialisthelsetjenesten ikke kan yte
tjenester av internasjonal kvalitet også
mht ventetid, generell service som bl.a.
gode rom, tilpasset kosthold, tilstrekk
elig tolketjeneste, rehabilitering i vakre
omgivelser osv. så kan det hende vi får
mindre å gjøre om noen år.
Det er ikke bare de ”rike” som reiser
og blir behandlet utenfor landet, mange
”vanlige” mennesker i vårt land tar seg
råd til ”utebehandling”. Ungdommene
fikser tennene sine i Thailand for en
brøk del av prisen her hjemme. Etter
hvert blir de eldre og får andre ting som
trenger reparasjon og da er veien kort
til et system som de allerede har gjort
seg kjent med og som de liker bedre
enn hva vi har å tilby.
Hva kan vi gjøre for å bedre forutsetningene for tilstrekkelig og god spesialisthelsetjeneste for alle her i landet med
fullt fokus på kjernevirksomheten?
I ukeavisen Ledelse den 28.08.09,
uttaler NHH-profesor William
Brochs-Haukedal følgende om system
ene sykehusene hos oss nå styres etter:
”Det er en farlig utvikling,
som må stoppes”.
Han er ekspert på ledelse og mener
at New Public Managment, fagbetegnelsen på de prinsippene sykehusene
styres etter, fører til de alvorligste
frustrasjonene blant de ansatte. Det
er etter hans mening et upersonlig
og autoritært system av budsjetter,
rutiner og mål, som tar fra de ansatte
motivasjon og arbeidsglede og setter
kortsiktige resultater foran medisin
faget og livskvaliteten til pasientene.
Brochs-Haukedal får følge av andre
eksperter i denne kritikken står det i
artikkelen som er skrevet av Bjørn R.
Jensen.
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Intervju med

Frank An

Redaktør Arild Egge intervjuer Frank Andersen.
1) Hvilke verv har du hatt
i Legeforeningen?
Jeg startet midt på 80-tallet med
styreverv i Offentlige legers landsforening (OLL) som det den gang
het. Satt i 2 perioder. Etter dette
hadde jeg oppgaver i en del komiteer
og utvalg.
I 1998 ble jeg valgt inn i spesialitetsrådet og har vært der siden, de siste
4 årene som leder. I kraft av denne
posisjonen har jeg vært fast møtende
i Nasjonalt råd for spesialistutdanning
av leger og legefordeling. De siste
4 årene har jeg også møtt fast i
UEMS. I tillegg har jeg vært leder
av spesialitetskomiteen i samfunnsmedisin i 12 år.

2) Du har vært i Spesialitetsrådet i 3
perioder, hvor viktig er arbeidet som
gjøres her, hvilken betydning har
det for ivaretakelse og justering av
spesialistutdannelsen for leger
i Norge?
Arbeidet i spesialitetsrådet er viktig
fordi det er et av de viktige organer i
kvalitetssikringen av spesialistutdanningen av leger. Det er også et viktig
kontaktorgan overfor Helsedirektoratet, Helsetilsynet, Norsk Pasientforening og universitetene.

3) Som leder var du ansvarlig for
rådets utredning om behovet for
spesialister i den kommende 10 års
perioden, - noen funn du vil trekke
frem fra dette arbeidet som vil ha
betydning for utviklingen frem
over?
Utredningen ledet frem til forslag
om å etablere en spesialitet i rus
medisin og etablering av kompetanseområdene. Begge disse forslag ble
vedtatt på landsstyremøtet i år og
det var viktig. Blir disse forslag også
støttet av departementet vil det bety
mye i årene fremover.
De viktigste funn jeg vil trekke frem
er den betydelige mangel på spesialister det vil bli i årene fremover og
hvor ujevnt dette er fordelt mellom
de forskjellige spesialitetene.

dersen, leder for Spesialitetsrådet
§ 2. Spesialitetsrådet
Som rådgivende organ for Dnlfs sentralstyre i spørsmål som gjelder
legers videre- og etterutdanning, oppnevner sentralstyret spesialitetsrådet.
4) Helseministeren signaliserer at
det ikke vil bli flere spesialister i
overskuelig fremtid, dvs ingen
økning. Han må ha glemt eldrebølgen og kan i hvertfall ikke ha
lest spesialitetsrådets utredning.
En kommentar?
For meg virker det som om staten
kynisk nedprioriterer spesialistutdanningen for å spare penger og i stedet
satser på import av ferdige spesialister.
Således snylter vi på land som har
langt dårligere økonomi og færre
leger enn oss selv.
5)Hva synes du at du ellers har
lykkes med i din periode?
I den perioden jeg har vært leder i
spesialitetsrådet har vi hatt et godt
arbeidsklima og jeg synes vi har fått
gjennomslag for en del viktige saker,
blant annet dem jeg har nevnt ovenfor.
En annen sak som jeg har brukt mye
tid på er ombyggingen av spesialiteten
samfunnsmedisin slik at den er tilpasset
en ny struktur i helsenorge. Dette
arbeidet har vært krevende, men
lyktes tilslutt.

6) Legeforeningens rolle i spesialist
utdanningen kan stå foran en radikal
endring. Hva er dine tanker om
dette, - du vet jo hvor sentralt dette
arbeidet er i Legeforeningen?
Jeg tror Legeforeningen fortsatt
kommer til å ha en veldig sentral rolle
i spesialistutdanningen av leger, men
det er viktig at foreningen satser
resurser på dette.
7) Tror du myndighetene tar tilbake
autorisasjons-stemplet? I så fall –
hvor galt er det?
Jeg er ikke så bekymret for dette, mye
verre er det hvis hele det store kvalitetssikringsarbeidet omkring spesialistutdanningen smuldrer bort.
8) For mange er det innlysende at
Legeforeningen sitter i en uholdbar
dobbeltrolle som fagforening og
autorisasjonsinstans, hva er ditt syn
og hvilken utvikling mener du er
riktig i dette spørsmålet?
Jeg mener Legeforeningen har vært
sitt ansvar veldig bevisst og fortsatt
kunne ha oppgaven med gi spesialistgodkjenning.

9) Avhengig av hva som skjer i denne
saken vil oppgavene for rådet kanskje
bli nokså forskjellige fremover i neste
periode. Bortsett fra det – hva tenker
du ellers ville være aktuelle saker å
arbeide med i den neste perioden?
Jeg tror sakene blir nokså like, men
faren kan være at det blir lengre opp
til det organ som fatter beslutningene.
Etter min mening bør rådet ta en
skikkelig gjennomgang av spørsmålet
omkring spesialisteksamen. Det
kommer også til å bli en masse saker
knyttet til den praktiske gjennom
føringen av spesialistutdanningen i
sykehusavdelinger som er veldig sterkt
spesialiserte. Det å bevare breddekompetansen vil bli utfordrende.
10) Hvilke planer har du fremover
- nå som du får mye tid til overs?
Andre verv i Legeforeningen?
Min tid som tillitsvalgt i Legeforen
ingen er over nå. Jeg har vært kontinuerlig aktiv i 25 år og føler at jeg
har gjort det jeg kan bidra med. Hverdagen har vært hektisk, mye reiser.
Nå vil jeg prøve å få en hverdag som
blir noe roligere. Jeg har fått 2 barnebarn og håper jeg kan bli en bedre
bestefar enn jeg har vært far.
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Intervju med avtroppende styremedlemmer
1
2
3
4
5
6

•
•
•
•
•
•

Hvilke verv har du hatt i Legeforeningen i tillegg til styrevervet i Of?
Hvilke ambisjoner hadde du for hva Of styret skulle få til i løpet av dine styreperioder?
Hva synes du at dere har lykkes med?
Hva er de største utfordringene for hhv Of og Dnlf i årene som kommer?
Skal du fortsatt ha verv i Legeforeningen fremover?
Hvilke planer har du fremover nå som du får mye tid til overs?
av Ofs leder Arne Laudal Refsum

1

Svar fra Sigrun Solberg:
Jeg ble i 1974
valgt som yngsterepresentant til
Ylf`slandsråd i
2 år. Senere har
jeg bortsett fra
noen få år, hatt
ulike verv i foreningen. Først mange år i Ylfs landsråd
og styret i Hordaland legeforening
Hovedtillitsvalgt Of Haukeland
Universitetssjukehus.4 år i sentral
styret. 6 år leder av Hordaland lege
forening og leder av Regionsutvalg
Vest. styret i Norsk Kirurgisk for
ening Ylf representant i Helse
direktørens rådgivende utvalg for
kirurgi og ortopedi gjennom flere år.
Det var ikke "bare bare" å komme inn
i kirurgien som kvinne i 1975. Mye
har heldigvis endret seg siden den tid!
Nå har jeg hatt fire fine år i Overlegeforeningens styre og fortsetter med
noen andre Legeforeningsrelaterte
oppgaver.

som vil bli ledere på et mer overordnet plan vil ha nytte av å ha trent seg
på å være i lederposisjoner som også
medfører personalansvar. Jeg ønsker
fortsatt at Ylf og Of arbeider sammen
for få til gode "treningsløp" mot
lederskap på alle nivåer i spesialist
helsetjenesten.

3

2

5

Jeg skal fortsatt være konserntillitsvalgt 60 % for Akademikerne i Helse
Vest, representere Legeforeningen i
Kommunal Kompetanse Vest, være
landsstyrerepresentant fra Overlegeforeningen og så får vi se hvordan det
blir i Regionsutvalg Vest

6

4

Jeg ønsket at Overlegeforeningen
skulle ha en tydelig, klar og helt
frikjøpt leder og det har vi fått.
Overlegeforeningens medlemmer er
som gruppe de viktigste medisinske
beslutningstakere innen spesialist
helsetjenesten og jeg vil at vi skal være
naturlige ledervalg.. Jeg mener at de
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Overlegeforeningen er blitt mer synlig
både internt i Legeforeningen og utad.
En tydelig stemme er viktig. Jeg oppfatter at samfunnet rundt oss også
setter pris på det. Overlegene har
kommet på banen og viser at vi har
noe å tilby også helsepolitisk. Leder
har profilert foreningens standpunkter
på en slik måte at folk våkner og tenker
gjennom synspunktene våre og det er
veldig bra. Folk etterspør ikke gode
ledere som sådan, de etterspør gode
medisinske tjenester for seg og sine.
Legene skal sørge for å skaffe seg gode
tilretteleggere. Da må vi fortsette med
å være tydelig på hva vi forventer av
våre administrative ledere og begrunne
våre krav forståelig for hvermann.

leger i dag er følelsen av "at medisinsk
virksomhet blir satt under administrasjon". Som leger tror jeg vi må vi ta
oss mer tid til å leve sammen med de
rundt oss, delta på deres arenaer og
lære deres språk. Legeforeningen
må ha et kontinuerlig fokus på
kommunikasjonens og pedagogikkens
vanskelig kunst og våre leder må vise
vei etter å ha lyttet til medlemmenes
tillitsvalgte.

Overlegeforeningens styre må legge
tilrette for at sentrale tillitsvalgte i
sykehusene har arenaer hvor de kan
bli oppdatert på hva som skjer sentralt
og snakke sammen om utfordringene
de møter på sine arbeidssteder. Jeg
tror noe av det vanskeligste for over-

Nå er håpet at jeg skal klare å holde
det noe mer ryddig rundt meg og
lære meg mer om hvordan jeg kan
lette hverdagen vhja å øke min
datakunnskap. Ellers har jeg det
spennende som konserntillitsvalgt
og i jobben som leder av avdeling for
Ortopedisk rehabilitering. Der har
vi et godt team og vi er stolte over
at vi fikk pasientforeningens Moment
umpris, som deles ut for vedvarende,
ekstraordinær innsats for amputerte.

1
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Svar fra Hans-Petter Næss:
Jeg har vært styremedlem og leder
av Ylf, medlem i
sentralstyret, i Of
styret, i landsrådet
og landsstyret,
medlem i organisasjonsutvalget,
Ofs kurskomité og pasientsikker
hetsutvalget bl.a.

2
3

4

Fra 2005 til 2007 ansatterepresentant
i styret for Helse Midt – Norge og
Overlegeforeningens styre, hvor jeg
nå har sittet i 5 år.. I 2 år hadde jeg
også vervet som leder av utdanningsfond 3 i Legeforeningen. I Møre og
Romsdal legeforening fast medlem i
2 år og senere vara i 2 år.

2

- Overlegeforeningen, og Legeforen
ingen, kunne vært bedre til å analysere
utviklingen og legge mer fremtids
rettede strategier for hvor vi vil i
forhold til utfordringene utenfra.
Statusrapportene er gode bidrag, men
i spørsmål som utdanningskapasitet til
spesialitetene, lønnsforhandlinger og
finansieringsmodeller for sykehusene
osv kunne vi kanskje vært noe mer
"proaktive". Særlig sykehusene vil ha
kjempestore utfordringer i hverdagen
for medlemmene våre.
- Jeg har hatt forskjellige verv i Legeforeningen siden før 1980, mer eller
mindre uavbrutt. Legeforeningen er
veldig viktig for oss som er leger, og
jeg vil gjerne bidra fortsatt hvis det er
bruk for meg. Hva det blir, er det
andre som avgjør.
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- Styrearbeidet har ikke vært så
omfattende at det endrer vesentlig på
min hverdag at jeg slutter. Jeg har
ingen fritidsproblemer, for å si det
sånn.

Legeforeningen må fortsette sin
todelte oppgave som fagforening og
helsepolitisk premissleverandør. Det
siste har vi oppnådd stor respekt for i
flere politiske partier på Stortinget.
Et eksempel er Legeforeningens
Etiske Råd. Det er ikke vanskelig å
finne uttalelser og standpunkt i polit
iske organer som støtter seg på hva
Legeforeningen her har ment.

5

Mitt engasjement har gått på to plan.
For det første ønsket jeg å gi mitt
bidrag i forhandlingene for en best
mulig overenskomst for Legeforeningen generelt og Overlegeforeningen
spesielt. Her har vi lykkes ganske bra.
Men kampen fremover må bli å bedre
grunnlønnen. Det har man klart i
Danmark. Og vi kan klare det her.

3
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Våre medlemmer må utvise større
aksept for at kolleger tar lederfunk
sjoner. De trenger vår støtte og ikke
minst vår respekt. Å lede blant
likemenn/-kvinner har aldri vært
enkelt i vår forening.

4

Ambisjonene var bidra med mine
erfaringer i styrearbeidet. Oppgavene
og spørsmålene som styret arbeider
med kommer i fortløpende og kan
ikke alltid forutses.
- Jeg tror styret har representert
landsrådet og medlemmene på en
god måte. I forhandlinger og i saker
har styret fått gode tilbakemeldinger
både fra landsrådet og fått gjennomslag for sine synspunkter i Legeforeningen.

Svar fra Dag Rieve Kristiansen:
Hovedtillitsvalgt
for allmennlegene
i siste halvdel av
80-tallet. Senere
tillitsvalgt for ass.
legene ved sykehuset i Ålesund og
etterhvert hovedtillitsvalgt for overlegene. I 2002 FTV
for overlegene ved HF Sunnmøre.
(Volda og Ålesund)ogforhandlingsleder
for forhandlingene 2002/2003.

Jeg skulle ønske at Legeforeningen
tok mer aktivt del i den helsepolitiske
debatten generelt. Jeg har tro på at
dagens ledere vil prioritere dette
fremover. Det er viktig at Legeforen
ingen/Overlegeforeningen blir synlig
i media gjennom klare standpunkter
basert på medisinsk kunnskap og sunt
legevett.

6

Jeg mener at Legeforeningen tradisjonelt har gjort for lite for å oppmuntre
medlemmene til å ta lederstillinger i
foretakene. Det kunne gjøres dels
gjennom organiserte kurs i økonomi
og administrasjon og dels gjennom
diverse støtte- og veiledningsordninger
for eksisterende legeledere. Dette siste
tror jeg det har kommet større forståelse for sentralt i Legeforeningen,
men fortsatt er det for lavt prioritert.
Jeg mener det skal være mulig å kombinere noe klinisk praksis med viktige
lederfunksjoner i foretakene. Det bør
bli en akseptert egen karrierevei å bli
medisinsk leder. I tillegg må de som
har vært ledere få økonomisk og faglig
hjelp til evt. å "lese" seg opp igjen i
sitt gamle medisinske fag.

Jeg går nå ut av alle verv i Legeforen
ingen. Hva fremtiden vil bringe mht
engasjement i Legeforeningen er jeg
usikker på. Det har imidlertid vært en
stor glede å få være en del av team
hvor enkeltpersoners glød og engasjement har vært til inspirasjon. Mange
har gitt meg nye ideer og vinklinger
på viktige saker. Jeg vil takke et velfungerende sekretariat (Edith og
Signe Gerd) for uvurderlig hjelp.

Helge Sigurd
Haarstad har sittet
i Ofs styre i 3 perioder, han har vært
styrets representant i lederutvalget,
sitter i Legeforeningens spesialitetsråd og fortsetter som nyvalgt
medlem i Ofs v algkomité for
kommende periode.
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Spørsmål til de politiske partier
etter at ECON rapporten ble kjent
Alle politiske partier fikk et brev fra Legeforeningen som resymerte innholdet i rapporten
i uke 32. Som ventet var ikke svarprosenten 100, langt derifra. Vi fikk respons fra Frp,
Senterpartiet, Krf, Høyre, Arbeiderpartiet og Venstre – svarene er gjengitt nedenfor.
Nå tillot ikke trykkingen at vi kunne komme ut før valget, men hva partiene mener er
fortsatt interessant.
1) H
 va er deres kommentar
til dette svært forskjellige
virkelighetsbildet rapporten
tegner, enn det som har
vært presentert til nå?
2) Har man kommentarer til
de offisielle rapportene
som viser lengre ventetider
til tross for økt aktivitet ved
sykehusene?
3) K an politikerne bli tydelig
ere på sine prioriteringer
for helsevesenet?
4) Utviklingen i Danmark og
Sverige viser økt innslag
av private helseforsikringer
og private sykehus. Er
dette noe som vil komme
til Norge, evt hvordan vil
man unngå det?
Fullstendige svar fra partiene
kan du lese på Ofs hjemmeside:
http://www.legeforeningen.no/
id/2704

28 OVERLEGEN

Senterpartiet svarer:
1) Jeg setter pris på at Legeforeningen
engasjerer seg i debatten om å for
bedre helsepolitikken og helsetilbudet
til befolkningen blant annet ved å
bidra med korrekte økonomidata.
2) Senterpartiet vil ha en ny helsepolitikk med sterkere satsing på forebygg
ende folkehelsearbeid, tidlig oppdag
else og styrking av kommunenivået
for å redusere tilstrømmingen av
pasienter til sykehusene og redusere
tallet på sykemeldte og uføretrygdede.
3) Ja – det er åpenbart behov for mer
og en tydeligere styring fra de folkevalgte. Vi må også få et system som
sikrer at vedtak og styringssignaler
blir fulgt opp i praksis.
4) Et klassedelt helsevesen kan bare
unngås ved å forbedre det offentlige
helsevesenet. Senterpartiet vil arbeide
for at det offentlige helsevesenet skal
tilby så gode tjenester at markedet for
de private, kommersielle aktørene
ikke vokser.

Fremskrittspartiet svarer:
1) Jeg er ikke overrasket over funnene
i rapporten. Utgiftsveksten i spesialisthelsetjenesten har naturlige
forklaringer… Jeg mener fortsatt
det er nødvendig å gi sykehusene
økonomisk handlingsrom til å foreta
omorganiseringsprosessene på en
bedre måte,
2) Det er ikke overraskende at vente
tidene nå er i ferd med å gå opp, på
tross av økt aktivitet. Dette henger
sammen med at stadig flere lidelser
og sykdommer kan behandles, det
kommer nytt utstyr og nye teknikker.
Samtidig som befolkningsveksten øker.
3) Ja. Politikere kan bli tydeligere på
prioriteringer innenfor helsevesenet.
Politikere er valgt til å styre, og bør i
større grad enn i dag prioritere
innenfor helsevesenet…
4) Denne utviklingen har vi allerede
sett i Norge. Dette fører til at de med
ressurser ”kjøper seg ut av” helsekøene.
Vi vil bruke privat kapasitet, private
avtalespesialister m.v, men dette skal
finansieres fra det offentlige, og ikke
fra den enkeltes privatøkonomi.

på det iøynefallende trendskifte er de
ideologiske sperrene mot å bruke ledig
kapasitet hos private tjenesteytere.

Kristelig Folkeparti svarer:
1)Bildet rapporten gir stemmer godt
med det bildet jeg som stortingsrepresentant har av sykehusene, at mye av de
siste års budsjettøkninger har gått til nye
oppgaver og lønns- og pensjonsutgifter.
2) Økte ventetider til tross for at
aktiviteten øker viser hvor mye etterspørselen etter helsetjenester øker.
Vi har ikke ubegrenset med ressurser.
3) Ja, det kan vi. Den medisinske
utviklingen og de demografiske utfordringene, sammen med befolkningens
forventninger som er større enn hva
som er mulig å innfri, krever det. Det
må gis tydelige signaler om hva man
kan forvente.

3) Ja, utvilsomt. For eksempel kan
politiske partier motstå fristelsen til i
valgkamptider å love nye gratisordninger for alle (jfr. valgløfter vedr.
tannlegebehandling), samtidig som
antallet brudd på allerede lovfestede
pasientrettigheter vokser.
4) Utviklingen er allerede kommet til
Norge, - de to siste årene har veksten i
kjøp av private helseforsikringer vært på
130%. Samtidig har konturene av et
klassedelt helsevesen blitt tydeligere, ved
at stadig flere ”kjøper” seg ut av helse
køene ved å betale behandlingen selv.
Høyre vil snu denne utviklingen ved å ta
opp igjen den politikk som virket i perioden 2001-2005: å utnytte den tilgjengelige behandlingskapasitet til beste for alle
pasienter som har rett til helsehjelp.

4) Det kan skje i Norge dersom ventetidene øker og kvaliteten på tjenestene
blir dårligere. Økte og lange vente
tider og dårligere kvalitet vil slå beina
under vår offentlige helsetjeneste …

Høyre svarer:
1) Rapporten er nyttig og interessant,
i likhet med Sintef-rapporten omtalt i
Aftenposten 9.9. d.å. Uansett hvordan
man vektlegger de ulike faktorer som
forklarer utgiftsveksten til spesialisthelsetjenesten de siste 7-8 årene, står
det fast at en fortsatt utgiftsvekst i
samme tempo vil innebære en helsepolitikk som ikke er bærekraftig.
2) I forrige regjeringsperiode gikk
ventetidene ned, og køene ble redusert med ca 70.000. I denne perioden
er økningen på 50.000. Forklaringen

4) Vi ønsker ikke en slik utvikling i
Norge.Den beste måten å unngå dette i
Norge er å sikre et godt helsevesen, som
sikrer folk rett behandling til rett tid.

Venstre svarer:
1) Som tidligere sykehusdirektør vet
jeg noe om at det må være et samsvar
mellom de oppgavene som det blir
forventet at man skal løse og de
bevilgningene som blir gjort. Venstre
vil ha en velferdsreform hvor flere
pasienter blir behandlet på lavere
nivå, og hvor kommunene bygges opp
til å kunne ta i mot de pasientene som
er klare for videre behandling.
2) Den medisinske utviklingen gjør at
stadig flere tilstander kan behandles,
noe som er positivt, men det krever det
også mer prioritering. For Venstre er
det viktig å være ærlig om hva pengene
kan strekke til. Venstre mener at noe av
køene kan reduseres ved å kjøpe enkelte
flere private behandlingsplasser …

Arbeiderpartiet svarer:
1) Bevilgningene har i løpende priser
økt fra om lag 53 mrd. kroner i 2002
til om lag 103 mrd. kroner i 2009.
Dette blir ofte framstilt som at ”utgift
ene i sykehusene er fordoblet på åtte
år”. Tall fra Helsedepartementet
(HOD) viser at realveksten fra 2001
til 2009 er om lag 15,7 mrd. kroner.

3) Vi er nødt til å ta en kraftigere
prioriteringsdebatt, det er vanskelig
for politikere å overprøve medisinske
vurderinger. Fagmedisinske vurderinger
og politikk må gå mer i sammen.
Venstre ønsker seg et mer kraftfullt råd for kvalitet og prioritering.
Lønning II utvalget foreslo en rekke
tiltak som kan tas opp igjen.

2) Vi behandler langt flere pasienter
nå enn det vi gjorde for fire år siden.
Det at det er ventelister er ikke bra
nok, og derfor jobber vi målrettet
med å få ned køene.

4) Venstre ønsker et sterkt offentlig
helsevesen med private løsninger som
et supplement. Private helseforsikringer
forsterker sosial ulikhet i helse. Vi har
allerede sett en vekst i antall helse
forsikringer for barn, noe som burde
være unødvendig. Venstre er for et visst
supplement av private løsninger, men
først og fremst gjennom ordningen
med private avtalespesialister.

3) Ja, dette er noe vi gjør årlig i oppdragsdokumentene til de ulike helseforetakene. Samhandlingsreformen er
også et eksempel på hvordan politiske
signaler blir gitt.
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Pandemi og penger
Sommeren er over og de fleste er tilbake i travel hverdag igjen
etter kortere eller lengre avbrekk. Ferietiden kan være en ekstra
travel periode i mange fag og de som fikk være tilstede på det
mest hektiske føler kanskje ikke at det har vært så mye ferie?

D

e fleste vil vel likevel føle at det
er godt å komme i gang igjen;
jobben er et gode som gir de fleste
viktig mening gjennom faglige utfordringer, pasientkontakt og kanskje et
godt arbeidsmiljø?
Vel, hverdagen i Helse-Norge er også
som et opprørt hav og det koker ikke
bare av naturlige arbeidsoppgaver.
30 OVERLEGEN

Nei, i de fleste foretak er den like mye
nå preget av endring og usikkerhet.
Pasientbehandlingen, vår primære
oppgave, eller produksjonen som det
nå heter etter innføringen av ny terminologi tilpasset den merkantile
doxa, er underlagt klare mål. Disse
må nås og helst overgås, - avvik dokumenteres ved søylediagrammer og
røde tall og søyler må forklares og

Innlegg av Arild Egge

innhentes. Man driver ”målstyring”,
et moderne verktøy innenfor New
Public Management.
I disse dager hvor det budsjettmessig
står så dårlig til med mange foretak,
preger jakten på forklaringer mye av
hverdagen. Kravet om oppretthold
else av produksjonen er ubetinget,
begrunnet i den manglende kontroll

over den andre siden, utgiftene. Dette
pisker opp tempoet i seg selv, men
også fordi man like mye leter etter
nye måter å organisere arbeidet på
– det er nå til dels svære prosesser i
gang, men enda flere mindre helt ned
på avdelingsnivå. Omorganiseringene
avstedkommer møtevirksomhet på
”idemyldringsstadiet”, planleggingsog gjennomføringsstadiet.
Disse prosessene skjer parallelt med
et ubønnhørlig krav om oppfyllelse av
alle måltall. Det mest moderne kjennetegnet ved dem er at de skal gjennomføres på kort tid – de skulle ”helst
vært gjort i går”. 3 møter er typisk,
ett for å hilse på, ett for diskusjon og
ett for konklusjon. Mange er skeptisk
til verdien av dette – i tillegg til at de
ikke kan utelukkes å ha ødeleggende
følger for produksjonen både kvantitativt og kvalitativt. Det er ingen
overdrivelse å si at en slik langvarig
unntakstilstand kan ha følger også
for pasientsikkerheten.
Fokuset på økonomien er snart alt
overskyggende. I sommerferien kom
det varsel om forverrelse i budsjett
situasjonen med skjerpede krav om
forsert gjennomføring av alle foreslåtte innsparingstiltak og samtidig
begrensninger i faglige reiser til et

minimum og forskningsmidler ble satt
på vent. En får forståelse av virkelig
krise, dette har nå pågått i flere år og
situasjonen settes bare mer på spissen.
Fokuset på økonomi dominerer fullstendig over et mer nærliggende krav
om kvalitet og fagutvikling.
En presisering: Det er ikke slik at man
ikke godtar eller er enig i nødvendigheten av å ta ansvar for å oppnå budsjettbalanse. Omorganisering kan
være helt nødvendig for å oppnå dette
– og, det innebærer ofte samtidig en
forbedring av tilbudet til pasienten.
Ingen må imidlertid si at de pågående
prosesser jeg kjenner til primært er
begrunnet i det siste. Det er de opp
arbeidede underskuddene som motiverer omveltningene vi strever med i
det daglige, det er det liten tvil om.
Ser vi rundt oss har vi naturligvis
rikelige resurser i forhold til de fleste,
men fattigdommen merkes som
beskrevet, den legger beslag på
arbeidskraft og legger foreløpig ”et
vått håndkle” over forskning og etterutdanning – det siste er kanskje det
verste i et lengre tidsperspektiv. Det
er ofte fokus på svakere prestasjoner
i norsk forskning generelt internasjonalt enn man ønsker, dette bidrar
negativt.

Den økonomiske situasjonen er uten
tvil vanskelig, men når får selve til
takene uakseptable konsekvenser?
Det er tankekors at noe av politik
ernes beslutningsgrunnlag tydeligvis
er svakere enn man tror, jfr. ECONrapporten som vi henviste til i forrige
utgave. Den er ihvertfall et tanke
vekkende innlegg i debatten.
Så kom det en pandemi. Skremmende
for leg og lærd og betydelig krise
stemning som naturlig er. Helsemyndighetene forberedte seg på utbredt
sykdom, svekket arbeidsliv og mulig
stor dødelighet, alvorlig for landet.
Likevel ble det raskt klart at omfang
og alvorlighet lignet mer det vi kjenner
fra sesonginfluensa, kanskje mildere.
En kan forstå myndighetenes valg av
strategi, utgangspunktet tatt i betraktning. Et stort antall respiratorer (400)
ble skaffet og vaksiner for alle landets
innbyggere ble innkjøpt – det er brukt
oppunder 2 milliarder kr på dette. Det
er jo selvsagt betryggende å oppdage
at det ikke er helt tomt i kassen, men
jeg syns det reiser noen spørsmål når
man forut for dette flere steder får
”nei” til det man oppfatter som helt
nødvendig utstyrsfornyelse under
henvisning til økonomien.

Egenandel ved refusjon fra
Utdanningsfond III
Fondsutvalget for Utdanningsfond III har med bakgrunn i den økonomiske situasjonen i fondet og den foreliggende
ubalansen mellom inntekter og utgifter, vedtatt enkelte endringer i retningslinjene for refusjon. Endringene inne
bærer at det fra 1.10.2009 innføres en egenandel på kr 500 pr kurs for alle søknader til fondet. Det gis således
refusjon til legitimerte reise og o
 ppholdsutgifter som samlet utgjør mer enn kroner 500 per kurs. Videre er det
bestemt at makssatsen for refusjon til godkjente spesialister, endres til kr 10 000 pr år. Satsen gjelder uavhengig
av antall kurs pr år.
Se http://www.legeforeningen.no/id/1626.0 for fullstendige nye retningslinjer og søknadsskjema.
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FaMe

Leger - maktsyke, dumme blondiner
eller faglige bidragsytere?
Avmakten er verst. Når du har fornuftige, men kritiske innspill til
”ledelsen”, og du bare blir ignorert. I store deler av de siste månedene har jeg følt meg (oss leger) som en dum blondine som står
og banker på et håret, muskuløst bryst, og svaret er at ”Du er så søt
når du er sint!” Leger har bare egen vinning i tankene, det vet alle.
AV Jannicke Mellin-Olsen, avtroppende FaMe-leder

M

en selv bruker jeg mesteparten
av døgnets våkne timer på aktiviteter som har med yrket og faget
mitt å gjøre. Gjør jeg det fordi jeg er
så maktkåt og pengegrisk? Eller kan
det tenkes at jeg faktisk bryr meg om
innholdet i og kvaliteten på det jeg
gjør? Kanskje ønsker jeg at pasientene
skal ha det beste tilbudet? Er det en
liten mulighet for at jeg, 33 år etter at
jeg begynte å studere, faktisk har opparbeidet en viss kompetanse?
Sparekniven svinges over Helse SørØst, og det er på tide, etter at andre
helseregioner har blødd. Alle har godt
av å gå kritisk gjennom innholdet i det
vi gjør og se om noe kan utføres bedre
og mer effektivt. Men når mantraet blir
”Gjør noe, gjør mye, gjør hva som helst,
gjør det fort!”, enten det gjelder sparing
eller truende pandemi, er det betenkelig. Alle forstår at det ikke er mulig å
snu en supertanker på en femøring i
løpet av ett sekund. Men når legene
påpeker at det f.eks. ikke er mulig å slå
sammen to fulle sengeposter på få
dagers varsel uten at det går ut over
pasientsikkerheten, får vi høre at vi
heller bør være konstruktive. Vi bruker
timer på å utrede konsekvensene av
spare- og svinetiltak, men i hvert fall
lokalt, opplever mange det som hensiktsløst.
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Sykehusene fylles med nye respiratorer
og dialysemaskiner. Men vi har jo narkoseapparater som kan brukes, bare de
får selvbetjeningsmoduler. For vi leger
vil jo ikke ta vaksinen, så vi kan regne
med å bli syke, hele bunten.
Likevel er det verdt å lytte når direktøren
for Helse-Midt, Gunnar Bovim, som
selv har bakgrunn som sentral fagmed
isiner i nevrologforeningen, sier at
”Legeforeningen har et problem ved at
det både er en fagforening og samtidig
skal representere det faglige.” Han er
ikke den eneste som sier det: Direktør
for Helse Sør-Øst, Bente Mikkelsen,
foretrekker å bruke linjen for å få faglige
innspill. Men kolleger i fagmedisinske
foreninger er på en helt annet måte ansvarlige overfor sitt nasjonale fagmiljø enn
det f.eks. en divisjonsdirektør vil være.
Han vil jo alltid være preget av lojalitet til
egen arbeidsplass – og da snakker vi ikke
RHF-nivå. Det er eksempler på at linjemennene gir råd på tvers av et samlet
fagmiljø. Riktignok kan også fagmedisinske foreninger blindes av egeninter
esse, men en kompetent HF- eller RHFledelse evner å trekke ut essensen til et
beste felles faglig multiplum.
Noe av det som bekymrer aller mest i
dagens reformer, er at det er alt for
lite søkelys på utvikling og vedlike-

hold av kompetanse. Om ikke vi fagfolk roper høyt om dette og gjør noe
hele tiden, risikerer vi store kvalitetsproblemer i helsevesenet.
Utsagnet om at Legeforeningen har en
umulig dobbeltrolle kan selvsagt være
en hersketeknikk, men synet er så
utbredt at det er et problem for oss. For
ti år siden la Legeforeningens profilutvalg frem rapporten sin, og også der ble
det pekt på dilemmaet rundt rollefordelingen fag – fagforening.
Parallelt med at organisasjonsutvalget
arbeidet, samlet vi ti landsstyrerepresentanter fra spesialforeningene oss for første gang i et nettverk i Tromsø i 2002.
Det var forløperen til nåværende FaMe.
For flere i dette nettverket var det ingen
selvfølge at vi ønsket å forbli en del av
Legeforeningen. Kanskje ville det gagnet
den faglige påvirkningen om vi hadde et
”Selskap”, i likhet med det som er situasjonen i mange europeiske land? Men vi
har historie for én forening, og jeg tror
en skilsmisse kunne kostet mer for både
faget og fagforeningen enn vi ville forutsett. Vi var ikke fullt tilfreds med resul
tatet av organisasjonsendringene som ble
vedtatt i Bergen. Det var likevel svært
viktig at det ble obligatorisk medlemsskap i de fagmedisinske foreningene og
at representasjonen ble økt. Men prin

FaMe

Artikkelforfatteren har alltid hatt et stort internasjonalt engasjement og legger fortsatt vekt på det. Her sammen med
kolleger under et møte i Indonesia.

sipielt bør de tre aksene i Legeforen
ingen være like store i Landsstyret.
I disse årene har vi merket stor forbedring i å inkludere den faglige søylen i
Legeforeningens aktivitet. Senere i
september tiltrer Legeforeningens
nye kommunikasjonsdirektør, Herborg Bryn. Det er en gyllen og nødvendig anledning til å blåse liv i
omdømmediskusjonen igjen – hvordan kan vi formidle at vi leger ikke
bare er opptatt av penger og makt?
Jeg er stolt over å ha vært med på
styrkingen av faget i Legeforeningen.
Men jeg har ikke tatt gjenvalg i FaMe.
Fagpolitikk vil fortsatt være blant
mine viktigste innsatsområder, men
verden er større enn Norge:
UEMS er den europeiske foreningen
for medisinske spesialiteter, og mange
norske fagmedisinske foreninger er
representert i ”Section and Boards”.
Selv er jeg president for anestesio
logene. Vi har makt. Det vi vedtar av
policy og retningslinjer, blir lyttet til.
EU er stort, tungrodd og uoversiktlig,
og i det ligger også en mulighet til å
sette dagsorden og påvirke. For
eksempel i Latvia er forholdene
vanskelige og hjerneflukten stor.
- Helseministeren ville bøte på anestesi-

legemangelen ved å redusere utdanningen til tre år. Takket være UEMSretningslinjene og vår innsats, klarte
vi å avverge det i denne omgangen.
I Polen mente helseministeren at
anestesilegeutvandring ikke var noe
problem, men endret syn og utformet
rekrutteringsprogram. Osv, osv.
Om norske fagmiljø gikk sammen om å
fronte saker i Brüssel, ville vi ha større
gjennomslagskraft enn om hvert fag gjør
det for seg. De tidligere møtene som
Hans Asbjørn Holm (tidl Dnlf-fagdirektør) arrangerte for norske UEMS-representanter, bør gjenopptas. Bl.a. innen
utdanning, rekruttering og pasient
sikkerhet kan vi da få større innflytelse.
For bare noen dager siden var jeg i
Moldova. Aldri har jeg sett større
utvikling et sted på to år. Landet er i
kaos. Kongressen måtte flyttes fordi
kongressalen ble nasjonalforsamlingssted etter at parlamentet ble brent
ned. Kollegene vet at de får lønn i
september, men så er statskassen tom.
Likevel planlegger de nye utdanningsprosjekter og danner politiske allianser. De har en tapper og offensiv
holdning til faget og fremtiden.
Mange av dem har vært et halvt år i
Romania eller i Israel uten lønn, uten
familie, i månedsvis for å lære mer.

Men verden er større enn Europa:
World Federation of Societies of
Anaesthesiology har utviklet seg til å
bli en solidaritetsorganisasjon, der de
rike landene skal hjelpe de fattige med
utdanning. Som leder av utdanningskomiteen har jeg ansvar for utdanningsprosjekter over hele verden fra
Mongolia til Peru, fra Zimbabwe til
Mikronesia. Hver dag har jeg kontakt
med kolleger som arbeider hardt med
nesten ingen ressurser, men ønsker å
øke kompetansen sin. Professorer i
nesten like fattige land tar kolleger til
seg for opplæring, kolleger i land i krig
arbeider med fare for sitt eget liv, osv.
Neste helg møter jeg kolleger fra
hele Afrika i Nairobi, for litt siden
var jeg i Karachi, i Kina, i Algerie, i
Usbekistan, i Sri Lanka, i… Kontrast
ene til vår egen virkelighet er enorm.
At vi er kolleger gir oss snarvei til
kontakt på dypere plan, og vi opp
dager at uansett kultur eller religion,
har vi mye til felles. Jeg ble lege fordi
jeg ville redde verden, og jeg hadde
noen tunge stunder for noen år siden
da jeg innså at det ikke blir meg. Men
takket være disse engasjementene
gjennom Legeforeningen, opplever
jeg faktisk at jeg får gjort noe med en
liten bit av den. Det anbefales, og det
er rom for flere!
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Anestesifaget
– travelt og mangslungent
Norsk Anestesiologisk Forening fyller 60 år og er en vital 60-åring!
Vi har over 1000 medlemmer, tallet er raskt stigende, og likevel er
det mangel og vanskelig å rekruttere anestesiologer på mange
av landets sykehus.
Av Per Meinich, Leder Norsk Anestesiologisk Forening

A

nestesiologi deles inn i fire søyler:
anestesi, intensivmedisin, akuttmedisin og smertebehandling. Faget
er altså omfattende, og det er dessuten
en jevn økning av prosedyrer der
sedasjon eller narkose er ønsket, også
ikke-kirurgiske innen pediatri, indremedisin, radiologi m.fl. Hva forventer
vi oss så fremover?
Først og fremst slites faget mellom
ønsket om å holde oss samlet og
ønsket om å skape subspesialiteter av
søylene, særlig intensivmedisin. Dessuten har større sykehus ofte seksjoner
for ortopedisk anestesi, nevroanestesi,
hjerteanestesi etc. Slik seksjonering
kan være effektiv for elektiv drift, men
anestesiologer med fast seksjonering
mister raskt breddekompetanse, og
dette kan skape problemer ved akuttsituasjoner og ikke minst for organisering av vaktarbeidet.
Dette er en av anestesiologiens utfordringer: hvordan kombinere god elektiv
drift med opprettholdelse av den
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breddekompetanse som kreves i akuttsituasjoner. Det kan av og til virke
som om det er manglende forståelse
for dette utenfor faget. Ofte møter
vi et sterkt ønske om faste seksjoner
eller team. Dette er forståelig, men
likevel neppe egentlig ønskelig.
Akuttsituasjoner som krever breddekompetanse kan oppstå hos de fleste
pasienter. Dessuten må vi i et seksjonert system øke vaktbemanningen for
å sikre at den nødvendige kompetanse
er tilgjengelig. Og, sist men ikke
minst er det jo slik at personell som
alltid skal være tilstede på dagtid ukedager ikke kan ta vaktarbeid, og blir
det mange slike (og det gjør det om
alle skal være fast tilgjengelig på dagtid!) så blir det umulig å få kompetent
personell til å dekke vaktene. Seksjon
ering må altså av faglige hensyn kombineres med rotasjonsordninger og av
fag- og driftshensyn innarbeides i
vaktordninger.
Vi erfarer et økende press om at personell uten anestesiologisk kompe-

tanse skal administrere anestesi, ofte
såkalte lette anestesier. Dette vil vi
sterkt advare mot. Midler som gir
redusert våkenhet har en rekke bivirkninger og gir for eksempel risiko for
tap av frie luftveier samt redusert
pusterefleks. Da kan det svært fort
gå meget galt, og det kan være
avgjørende at situasjonen håndteres
av personell som raskt gjenkjenner,
forstår og kan håndtere denne.
Debatt om subspesialisering ser vi i
mange medisinske miljøer, og i vårt fag
er dette særlig aktuelt mht. intensiv
medisin. Denne er blitt så kompleks,
og er i så rask utvikling, at mange
mener at man for å bli en god intensivmedisiner må bruke all sin tid innenfor
dette feltet. Andre ser at dette vil skape
store utfordringer på mange sykehus,
bl.a. fordi for få leger kan avsettes fast

FaMe

lærer vi å beherske invasive teknikker
og sterke smertestillende medikamenter som kan være svært nyttige, men
pasienter med så vel maligne som
ikke-maligne smerter har ofte stor
nytte av en bredere tilnærming der
den behandlingen vi kan tilby
kombineres med andre tiltak.

på intensivavdelingen til at man kan
etablere egne vaktordninger. Derved
blir det anestesiologen i vakt som
dekker intensiven store deler av tiden,
og dette krever at også de som ikke er
fast på intensiven får regelmessige
påfyll innenfor dette fagområdet. Det
er mao. viktige momenter som taler
både for og mot, og det skal bli
spennende å følge dette videre.
At intensivleger bør ha anestesibakgrunn, i hvert fall de fleste og alltid de
som har ansvar på vakttid, er det enighet om blant anestesiologer. Når det
gjelder akuttmedisinere så er oppfatningen mer uklar, noe jeg tror bl.a.
skyldes at vi mangler en omforent
definisjon av akuttmedisin. Vår rolle
har gjerne vært hos pasienter der
vitale livsfunksjoner, så som luftveier
eller sirkulasjon, er truet, og der bør

vi fortsatt være. Så er det noen som
definerer akuttmedisin som all pasientkontakt/behandling som skjer i akuttmottakene, og da vil anestesiologer
flest mene at det ikke er fornuftig at
alt dette kommer inn under vårt
ansvarsområde. Mange akuttmottak
synes imidlertid å mangle en enhetlig
medisinsk ledelse som tar fag- og
systemansvar, og arbeidet i mottakene
er mange steder ”venstrehåndsarbeid”
som prioriteres lavt og overlates til de
minst erfarne kollegene. Det gjenstår
et viktig arbeid med å sørge for at
dette viktige arbeidet organiseres
bedre, og her kan vi kanskje spille
en rolle.
Avansert smertebehandling er en
del av vårt fag, men gjerne innenfor
rammene av bredere, tverrfaglige
team. Gjennom vår grunnutdanning

Til slutt: vi trenger mye mer anestesiologisk forskning! Vi har noen miljøer som hevder seg godt interna
sjonalt, men våre forskningsmiljøer
er dessverre ofte små og sliter med
dårlige rammebetingelser. Anestesi
ologi, ikke minst akutt- og intensiv
medisin, er svært klinisk rettet, og
forskning vil ofte kreve et tett samarbeid med de kliniske avdelingene.
Dette vanskeliggjøres av et høyt
arbeidspress, ikke minst på intensiv
avdelingene, som ofte er presset til
randen slik at det tilkommer mye
ekstra arbeid rett og slett med å
administrere pasientflyt. Det er synd
at vi ikke får til mer; Norge er i
utgangspunktet godt egnet for
klinisk forskning.
For å oppsummere: anestesileger
involveres i mange deler av sykehusdrift. Vi behandler et stort volum
pasienter, mange med latent eller
manifest svikt i vitale livsfunksjoner
der riktig håndtering er avgjørende
for godt utkomme. Vi opplever et
sterkt press på effektivitet, ikke minst
innenfor elektiv drift, samtidig som vi
må ha rask tilgjengelighet på kompetanse døgnet rundt. Å utvikle faget på
en måte som gir god elektiv drift og
samtidig muliggjør breddekompetent
akuttberedskap blir en stor utfordring
fremover. Dessuten ønsker vi oss mer
klinisk forskning, bl.a. for å sikre at
vi bruker ressursene på de riktige tiltakene, men vi erfarer at dette er
krevende å få til i en travel hverdag.
OVERLEGEN 35

Lønnsoppgjøret med Spekter 2009
• Legeoppgjøret sparte sykehusene ca 42 mill kr ift bevilgningen
• 350 mill kr mindre til alle ansatte enn statsbudsjettet la opp til
• Glidning og overheng er fortsatt et uløst problem i forhandlingssystemet
• Forskerne i foretakene inkludert
Av Ofs leder Arne Laudal Refsum

Vi kom i mål, med sløyfelukking 25. juni.

E

t kort og hektisk forhandlingsforløp er gjennomført med stil av
våre tillitsvalgte.
På grunn av den korte fristen ble det
meldt inn en rekke bistandsbehov,
mens reell bistand bare ble gjennomført i 5 foretak: Førde, Telemark,
Aker, St. Olav og Rikshospitalet. Ved
det siste sykehuset klarte man da å
komme til enighet, mens de 4 andre
måtte behandles i sløyfen. Her klarte
man å få til en minimal forbedring av
resultatet for Førde, og en reell for
bedring både når det gjaldt ramme og
innretning for Aker. St. Olav fikk økt
det individuelle tillegget med kr.
1000,-, mens det for Telemark nok en
gang ikke førte til annet en fastsettelse
av arbeidsgivers siste tilbud. Jeg var i
bistand ved Telemark, og så vidt vi
klarte å få frem ved grovregning av
tallene ligger dette sykehuset ett helt
lønnsoppgjør etter det
gjennomsnittlige
foretaket når
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det gjelder total lønn inklusive UTA
og vaktlønn. Resultatet er at syke
huset derfor må gi store individuelle
tillegg gjennom året for å rekruttere
og beholde dyktige overleger, noe
som gir stor glidning og nye problemer ved neste års lønnsforhandlinger.
Dersom ikke det skjer en holdningsendring ved dette sykehuset, vil fusjonen med deler av Helse Blefjell og
konkurransen med Vestfold og Sørlandet bli en meget stor utfordring.
Resultatene spenner fra 4,0 % til
4,6 % av lønnsmassen. Mange har
prioritert å heve minstelønnen, slik
at denne i de fleste foretak nå er over
550.000 kr, i snitt 560.000 kr. Lavest
er Helse Nord-Trøndelag som har
535.000 kr, dette pga stort overheng
fra i fjor. Gjennomsnittlig %-vis
resultat er 4,4 %, og må sies å være
akseptabelt i et år med finanskrise.

Det skal allikevel huskes at det fra
Stortinget er bevilget 5 %, og det
betyr at besparelsene for sykehusene
vil være ca 42 mill kr når man ser Ylf
og Of oppgjøret under ett. Dette er
viktig å huske når dere utsettes for
ytterligere mas om innsparinger. Dersom de andre arbeidstakerne har fått
et resultat noenlunde likt vårt, så har
sykehusene spart 350 mill kr sammenlignet med Stortingets bevilgning.
Har forhandlingene fungert? Glidning og overheng fortsatt problem.
Til tross for dyktige tillitsvalgte støter vi
stadig vekk på noen strukturproblemer,
som går på glidning og o
 verheng.
Overhenget er det ikke mange av våre
som må forholde seg til da vi som
regel har virketid fra 01.01…., men
for de som selv v elger å avtale
avvikende virketidspunkt er
dette en utfordring både
i forhandlingene og
når resultatet skal

f ormidles til egne medlemmer. Det
er allikevel noen ganger riktig både
taktisk og resultatmessig å velge annet
virketidspunkt enn 01.01.
Når det gjelder glidning er dette et
større problem. Vi møtes med tall
som arbeidsgiver ikke kan dokument
ere, de inneholder ALLTID feil, og
feilene er systematisk ALLTID i vår
disfavør. Glidning er en faktor som
i fremtidige oppgjør må regnes på
nasjonalt nivå, slik at Spekter og
Legeforeningen må bli enige om et
felles tall under A2 forhandlingene.
Nå tvinges både vi og arbeidsgiver til
å bli kalkulatorregnere med både tre
og fire desimaler, i stedet for å bruke
forhandlingene til også å utvikle sykehusene for de utfordringene de står
oppe i nå, og ser for fremtiden. Slik
det er nå kan vi like godt forhandle
sentralt. Spekter sier alltid at det skal
lønne seg å ha lokale forhandlinger.
Det så vi ingen ting til under Lovisen-

berg-forhandlingene i fjor (streik), og
0,1% forskjell i resultat mellom Ylf og
Of kan vel heller ikke sies å være den
store gevinsten for å belaste tillitsvalgt
apparatet med lokale forhandlinger
hvor man ofte føler seg desavuert.
Egne prioriteringer blir ikke fulgt, og
ofte heller ikke kommentert. Vi ble
møtt med påstander som at i år hadde
Legeforeningen prioritert Ylf, mens
ingen av oss som deltok i de sentrale
forhandlingene hadde brukt det argumentet, og heller ikke hørt at Spekters
forhandlere hadde oppsummert resultatene dit hen. Steder med lange tjenesteplaner og/eller tung vaktbelastning blir møtt med at disse faktorene
gjør oppgjørene så dyre at sykehuset
ikke kan gi gjennomsnitlig lønnsøkning engang. Snakk om å bli straffet
for at man stiller opp. Ofte skulle jeg
ønske at disse sykehusene gjennomførte 2 uker hvor legene jobbet
normalarbeidstid, dvs 35,5 t/uke.
Det er trist når arbeidsgiver tar vår

ekstrainnsats som en selvfølge og
fremstiller den som en belastning.
Stipendiater og forskere.
I årets oppgjør skulle også leger ansatt
i foretakene som er stipendiater og
forskere ivaretas. Det klarte man ved
Ullevål, Haukeland og UNN. St.
Olav har ordnet dette før, mens på
Rikshospitalet fikk de kun knapper og
glansbilder. Problemet var visstnok at
de ville fått forskjellig lønn fra forskere/
stipendiater ansatt av Universitetet,
selv om de arbeider side ved side.
Om noen måneder vil de kanskje
jobbe ved siden av en forsker som i
dag er ved Ullevål, og dermed vil det
være lønnsforskjell mellom kollegaer
med samme arbeidsgiver (OUS).
Man kan ikke få til alt i ett oppgjør,
og prosessen har begynt. Det er bra.

Bygger på artikkel fra Ofs nettside:
http://www.legeforeningen.no/id/154829.0



ledige stillinger

Vurderer du ny jobb?
Arbeidsbetingelser

Hensikten med oppslaget i forrige nummer av Overlegen var å vise frem enkelte
arbeidsgivere som tilbyr ansettelsesbetingelser som jeg som leder av Overlegeforeningen synes er for dårlige. De er også i
strid med slik jeg mener intensjonene i
avtaleverket har vært.
Det vakte sterke reaksjoner fra sykehusene som ble omtalt, og fra arbeidsgiverforeningen Spekter. Det ble oppfattet som om jeg oppfordret til boikott av de nevnte sykehusene. La meg
presisere: Jeg oppfordrer ikke til boikott, men at dere overleger tenker dere
meget nøye om før dere godtar slike
arbeidsbetingelser. Så må arbeidsgiver
tørre å stå ved sine etter min mening elendige betingelser.

Av Ofs leder Arne Laudal Refsum

Overleger i primærvakt

Denne gangen retter jeg søkelyset mot OUS,
Rikshospitalet. Her er det nå besluttet at assistentlegene ved Hud- og Revmaavdelingene kun skal ha
primærvakt til kl 20 på kvelden, og kl 17 i helgene.
Helsedirektoratet har godkjent en slik ordning ut fra
et utdanningsperspektiv, utrolig nok. Det betyr at fra
det øyeblikk du blir godkjent som overlege så er du
plutselig også kompetent til å stå med vaktansvaret om
natten alene, uten å ha hatt nattevakt før.
Resultatet er at overlegene skal dekke primærvakt
funksjonene. Hvor lenge gidder de?

Som leder av Overlegeforeningen anbefaler jeg
medlemmene å være kritiske til hvilke arbeidsbetingelser
de aksepterer i sine individuelle arbeidsavtaler.
Ta kontakt med den lokale tillitsvalgte før du forhandler
med din potensielle fremtidige arbeidsgiver.
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Norsk overlegeforenings lederstipend 2010 – Utlysning

Formål
Norsk overlegeforening (Of) arbeider for at overleger vil ta på seg og bli værende
i lederfunksjoner. Of vil i den kommende periode som ett av flere tiltak prioritere
lederutdanning og lederutvikling.
Ofs landsrådsmøte 23.04.2009 vedtok i forbindelse med behandling av budsjett for 2010
å øremerke kr. 300 000 av egenkapitalen til å etablere en ordning med lederstipend til
videreutdanning og etterutdanning for ledere etter retningslinjer som godkjennes av styret.
Ordningen er en prøveordning som vil bli evaluert årlig.
Stipendkomite
Stipendkomiteen består av 2 representanter fra Ofs lederutvalg og en fra Ofs styre.
Stipendkomiteen vurderer søknader fortløpende og gir tilbakemelding til styret når stipend
er innvilget. I tvilstilfeller kan søknader legges fram for styret til endelig avgjørelse.
Kriterier for å søke stipend
• Lederstipend er et tilbud til medlemmer av Norsk overlegeforening
• Det kan søkes stipend både for lederutdanning som gir studiepoeng og annen lederutdanning.
• Program med bekreftelse på opptak må vedlegges utfylt søknadsskjema.
Alternativt kan det søkes stipend som innvilges under forutsetning av senere opptak.
• Leger som innehar lederstillinger og andre som har interesse for ledelse og/eller innehar
tillitsvalgtverv kan søke.
• Mulighet for dekning hos arbeidsgiver må være forsøkt, slik at stipendet fra Of blir et
supplement. Det fokuseres i denne sammenheng på arbeidsgivers ansvar når det gjelder
etter- og videreutdanning for leger i lederstillinger.
• Totalbeløpet er begrenset oppad til kr. 30.000 i dokumenterte utgifter.
• Stipendet skal primært dekke kostnader/avgifter til selve lederutdanningen/lederkurset.
• Søknad om dekning av eventuelle reiseutgifter og hotell, må skje på grunnlag av
dokumenterte faktiske kostnader. Søkere vil få beskjed senest 2 måneder etter søknadsfristen.
Mottak av stipend forutsetter:
• Bekreftelse på gjennomført utdanning/kurs.
• Innsendelse av utfylt sluttrapport i samsvar med vedlagt sluttrapportmal.
Eventuelle spørsmål kan rettes til Norsk overlegeforenings sekretariat ved
Signe Gerd Blindheim tlf. 23 10 91 58. Søknader med vedlegg kan sendes på e-post til
signe.gerd.blindheim@legeforeningen.no
Øvrig informasjon og søknadsskjema etc.: http://www.legeforeningen.no/id/156497.0
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Seminar i ledelse for avdelingsoverleger/ avdelingsledere og andre ledere
av medisinske enheter i sykehus, Clarion Royal Christiania Hotel
11.-12. november 2009
Norsk overlegeforening dekker reiseutgifter etter regning, middag om kvelden 11. november,
samt overnatting ved behov.
Påmeldingsfrist snarest og senest 26.10.2009.
Foreløpig program:
11. november 2009.
17.00-17.30
Registrering, kaffe og rundstykker.
17.30-17.35
Åpning ved leder av Ofs lederutvalg Einar S. Hysing.
17.35-20.15
Utfordringer i helseregionene v/representanter fra ledelsen i de regionale helseforetakene.
20.30		
Middag for deltakere og forelesere.
12. november 2009.
08.30-10.30
Brudd på helsepersonell-loven.
		
Hvordan kan ledere medvirke til å forhindre dette og hvordan takle situasjoner som er oppstått.
		Innledninger ved fylkeslege Pål Iden, medisinsk sjef Helge Haarstad, St. Olavs hospital og direktør
Anne Kjersti Befring, forhandlings- og helserettsavdelingen, Dnlf.
		
Diskusjon
10.30-10.45
Kaffepause.
10.45-11.30
Leger i spesialisering – når skal man som leder veilede ut av faget?
		
Utfordringer i slike prosesser. Leder i Ylf Hege Gjessing innleder til diskusjon.
11.30-12.30
Lunch
12.30-14.00
Hvordan forholde seg til erfarne kolleger som ikke mestrer jobben?			
		Innledninger v/ klinikksjef Anita Schumacher, Sykehuset i Vestfold HF
og advokat Thomas Thalen, Bull & Co.
		
Diskusjon.
14.00-14.15.
Pause
14.00-15.30	Når kan ledere få bistand fra Legeforeningen? v/ fagsjef/advokat Frode Solberg,
forhandlings- og helserettsavdelingen og leder av Rettshjelputvalget Fridtjof Riddervold.
15.30		
Seminaret avsluttes.

 For elektronisk påmelding – bruk Ofs hjemmeside:

www.overlegeforeningen.no eller http://www.legeforeningen.no/id/156495
Sendes Norsk overlegeforening, Postboks 1152 sentrum, 0107 Oslo, fax 23 10 91 50,
eller mail til: edith.stenberg@legeforeningen.no
 Ja, jeg melder meg til seminar i avd.ledelse på Clarion Royal Christiania, Oslo, 11.- 12. november 2009
 Ja, jeg ønsker overnatting på hotellet fra 11-12. november 2009.
 Ja, jeg ønsker å delta på middagen 11. november kl. 20.30
Navn:_ ________________________________ Tittel: _ __________________________
Sykehus:_ ______________________________________________________________
E-post:_________________________________________________________________

B-PostAbonnement
Husk å melde adresseforandring
til sekretariatet

Returadresse:
Norsk Overlegeforening
Postboks 1152, Sentrum
0107 Oslo

