
DESEMBER 2009

Tema:

Forskning 

4



Innhold:

Kjære kolleger
Utsettelse er ingen løsning
Forskning – plikt eller hobby?
Forskningens trange kår i gode tider
Rekruttering av legeforskere i Norge
Forskning i sykehusene
Oslo universitetssykehus er motor
Forskernes lønnsforhold i sykehusene
– lokale erfaringer
Vi blir farligere med årene dersom vi ikke  
kombinerer erfaringen med  forskning  
og forskningsbasert utviklingsarbeid
Fra verdensklasse til kvalitetskrise
Salt-søtt-snacks 
Spørsmål ved tiltredelse i Overlegeforeningens styre
Ylf-Of-Duell i Holmenkollstafetten
Tariffkurs på Danskebåten
Om legers «snoking» i egen og andres journal
Forskning og lovverk
Vellykket avdelingslederseminar
Bokanmeldelser
Rolf S. Kirschner, nyvalgt FaMe-leder

3
4
5
6
8

10
12
14

16

18
19
20
22
23
24
27
28
30
34

Bladet foreligger i nettutgave 
på foreningens nettside der alle  
lenker er direkte tilgjengelige.

Utgiver: 
Norsk overlegeforening
Postboks 1152 Sentrum, 0107 Oslo
Telefon 23 10 90 00 /
Fax 23 10 91 50
www.legeforeningen.no /  
overlegeforeningen

Redaktør: 
Arild Egge 
E-post: arild.egge@rikshospitalet.no 

Foto:
© CF-Wesenberg / Kolonihaven.no,
Info-avd.- Dnlf, Jon Helle,  
Edith Stenberg, privat, Scanpix, 
Shutterstock

Forsiden: 
Shutterstock

Opplag: 
7.200 eks.

Grafisk produksjon:
Merkur-Trykk AS
Postboks 25, Kalbakken, 
0901 Oslo

NO
RD

ISK MILJØMERKING

241      Trykkeri     
 67

2

Forsidebilde: Vinterlandskap

Frist for innlegg til 
neste utgave 15.01.2010





Kjære 
kolleger
I sommerferien kom det beskjed fra 
ledelsen om at de mørke økonomiske 
skyer i horisonten måtte få konsek-
venser for forskning og kompetanse-
hev ende virksomhet. Blant annet 
måtte man se på igangsetting av pro
sjekter og kongressreiser, man ville 
ikke kunne ta hensyn til årets Høst-
møte i planlegg ingen av driften. En 
fortsatt ”krevende”  budsjettsituasjon 
krevde nedkjøling av all annen aktivitet 
enn den rent inntekstbringende  
– pasientbehandlingen. Det ligger 
nemlig fortsatt an til store underskudd 
og forskning og kompetanse bygging 
kan ikke skånes. Dette er  situasjonen i 
Oslo, ikke alle steder er det like over-
skyet, men det er vel ingen ukjent 
situasjon for mange flere, dette!

I denne utgaven har vi derfor tatt 
opp ”forskningens kår i trange tider” 
og invitert flere for innspill. Vi håper å 
skape et nyansert bilde av situasjonen, 
det er mange som er fornøyd også, 
som ser optimistisk på fremtiden. Det 
er snart jul – finns det grunn til å ha 
forventninger om ”gavepakker” som 
kan motivere for initiativ til ny giv i 
forskning og utdanning?

En artikkel i Dagens Medicin i 
 Danmark i mai presenterte en rapport 
som gjennomgikk status for den 
 kliniske forskningen i Sverige og 
 Finland, begge land har hevdet seg 
meget godt internasjonalt og vært en 
målestokk for oss. En økende bekym-
ring for dalende prestasjoner var 
 bakgrunnen å se på dette. Rapporten 
kunne bekrefte en synkende kvalitet 
gjennom de siste 10-15 årene og pekte 
på flere forhold som ansees å bidra til 
den negative utviklingen. Kort kan 
disse oppsummeres i dårligere ramme-

betingelser, både pekuniært og organi-
satorisk i den nye sykehushverdagen: 
Klinikere finner stadig mindre tid og 
anledning til forskning, ledere av 
avdelinger og sykehus har først og 
fremst en økonomisk forpliktelse  
– forskning og det meste annen 
 kompetansebygging kommer fort i 
bakgrunnen! Ganske gjenkjennelig  
fra vår egen hverdag vil mange si,  
selv om bildet nok ikke er det samme 
alle steder. 

”Hvileskjær” er et kjent begrep, vi 
vet det senker farten – mister man 
”kontakten med feltet”, koster det ofte 
uforholdsmessig mye å hente det inn 
igjen. Dette er altså erfaringer fra  
våre naboland, som ofte benyttes som 
eksempler til etterfølgelse i dagsaktuelle 
helsepolitiske sammenhenger; skulle vi 
få lov å høste av andres erfaringer og 
se at disse støtter våre egen frykt for 
hva ostehøvler og sparekniver kan gjøre 
av skade når de brukes ”i villelse”? Å 
lære av andre betyr ofte ”å gjøre dem 
etter”, men det er  kanskje læring på et 
enda høyere nivå å lære av andres feil 
- og så unngå disse?

Vi bringer artikkelen fra Dagens 
 Medicin og link til rapporten for våre 
lesere i denne utgaven. Den peker på 
at ansvaret ligger ledere nærmest, - det 
er disse som må hevde forskningens 
helt selv følgelige plass i den kliniske 
hverdagen – nettopp når innstramn-
inger kreves. Mange steiner kan snus  
i arbeidet med å røkte økonomien i 
helsevesenet, men utdanning og forsk-
ning er elementer i grunnmuren som 
ikke kan rokkes uten at hele bygget i 
hvert fall slår sprekker, kanskje vakler. 
Her går det noen grenser for hva som 
kan salderes uten å skade – varig. En 

buffer mot denne utviklingen vil være 
kolleger i ledende stillinger.

At vi kan bringe administrerende 
direktør i Helse Sør-Øst, Bente 
 Mikkelsens meget ambisiøse planer  
for nettopp forskningen (2mrd kr!) er 
veldig oppmuntrende og minner oss 
om at det snart er jul… Det er viktig å 
se mulighetene, det er vi enig i, men 
det er ikke alltid lett når det for det 
meste snakkes om underskudd og vi 
opplever at bremsene klemmer til 
stadig strammere på alle virksomhets-
områder. Vi aner at vår forståelse av 
forskningen som en del av kjølen i den 
båten som kan være modell for vår 
virksomhet, ikke er like selvfølgelig for 
andre i ledelsen.  Selvfølgelig er forsk-
ningen viktig, å ja(!)  -  men den opp-
fattes nok mer som ”et spant” man i 
nøden kan unnvære. Det blir derfor 
vår oppgave å stå opp for forskningen 
og ikke minst se muligheter, lære av 
kolleger, avdelinger og HF som har 
fått det til, - til tross for sparekrav.

Ellers har vi prøvd oss litt som andre 
tidsskrift med både litteraturstoff og 
matspalte siden dette er å betrakte som 
et ”julenummer”. Kaken er et resultat 
av en styreintern konkurranse med 
flere gode alternativer hvor altså 
redaksjonen ønsker å fremheve denne 
for kollegene. Ellers er det en tanke i 
redaksjonen å la en ”Spørrespalte” 
gjenoppstå i neste årgang - dere 
 inviteres herved til å sende inn problem- 
stillinger som har allmenn interesse, så 
skal Overlegeforen ingen 
forsøke å besvare disse!  

Ha en fin desember 
og en God Jul !



I folkelig tale sies det at å pisse i 
buksa for å holde varmen gir kort-

varig glede.

Det er dessverre slik at mye av driften 
i sykehusene følger dette prinsippet. 
Det er blitt et mantra at budsjettene 
skal holdes, og derfor må alle andre 
hensyn vike. Man skal ikke gå langt i 
norske sykehuskorridorer før man ser 
at vedlikehold og rengjøring er opp-
gaver som er nedprioritert eller utsatt. 
Det er riktignok ingen ny problem-
stilling, den var aktuell også i tiden da 
fylkeskommunene var eiere av syke-
husene. Jeg tror at dette på sikt vil 
tvinge frem diskusjonen om det som 
internasjonalt kalles PPP, Private 
Public Partnership. På norsk kalles 
det OPS, Offentlig Privat Samarbeid. 
Se for dere nye moderne bygninger, 
riktignok eid av et privat selskap. 
Sykehuset må riktignok betale husleie 
for bygningene, men da skal lokalene 
være rene, pene, godt vedlikeholdte 

Utsettelse er ingen løsning

AV oVerlegeforenIngens leder
 Arne lAUdAl refsUm

og hensiktsmessige. Denne diskusjo-
nen skjer over hele Europa. Til nå har 
det vært kraftige ideologiske motfore-
stillinger mot dette i Norge, men den 
nye veien mellom Kristiansand og 
Arendal er finansiert på denne måten, 
det samme er Persbråten Videregå-
ende skole i Oslo.

En ting er bygninger og renhold. En 
annen ting er arbeidsmiljø. God vakt 
undersøkelsen fra det statlige Arbeids-
tilsynet gir pålegg om forbedringer av 
arbeidsforholdene ved omtrent alle 
sykehusene i Norge. Det er spesielt 
forholdene mellom oppgaver og res-
surser som blir påpekt. Det samme 
har vi vist ved Econrapporten. Til-
delte ressurser står ikke i rimelig for-
hold til ressursene som stilles til 
rådighet. Vi har fått høre at det er 
udemokratisk å bruke mer enn det 
som er bevilget. Jeg vil hevde at det er 
udemokratisk å pålegge større oppga-
ver enn det man bevilger midler til. 

Nå er det forskning, kurs, kongresser 
og overlegepermisjoner som blir 
utsatt eller avslått. Det er imidlertid 
slik at mange B-dels avtaler gir klare 
rettigheter i kraft av å være tariffavta-
ler, det samme er A2 mellom Spekter 
og Legeforeningen. Det betyr at å 
spare på dette feltet er å utsette rettig-
heter, så selv om man går i balanse i 
forhold til budsjettet i år, så kommer 
regningen neste år, og da skal også 
2010 sine kurs, kongresser og permi-
sjoner avvikles, så regningen kommer 
uansett. Den burde i alle fall gjøre 
det. Men som med vedlikeholdet av 
sykehusbygninger, frykter jeg at dette 
blir nedprioritert på ubestemt tid. Vi 
må bruke avtaleverket fullt ut. Der-
som kurs avslås, må kursbehovet vur-
deres opp mot Spesialisthelsetjeneste-
loven og Helsepersonellovens krav til 
forsvarlighet, og tariffavtalenes 
bestemmelser. Klag til tillitsvalgte, og 
få disse til å klage til Legeforeningen 
sentralt dersom avtalene er brutt. Vi 
vil ikke en gang til oppleve et vedtak 
som det Helse Sør-Øst gjorde i høst i 
forholdet til kirurgisk høstmøte, hvor 
deltagelsen ble forhindret. Fors-
kningsprosjekter skulle utsettes, som 
om kompetente forskere kan finne seg 
i å gå arbeidsløse i en periode for så å 
starte opp forskningsprosjektet igjen, 
bare vi er inne i et nytt budsjettår. 
Selvfølgelig vil de finne annet arbeid, 
og da vil forskningssatsingen som 
Helse Sør-Øst skryter av å ha på trap-
pene dø av utsettelsen. Å pisse i buksa 
gir kortvarig glede.

Jeg benytter anledningen til å ønske medlemmene God Jul 
og Godt nytt år. Spesielt vil jeg takke Overlegeforen ingens 

tillitsvalgte ute i sykehusene for den solide innsatsen i 
året som nærmer seg slutten. Sekretar iatet har som 

alltid gjort en formidabel innsats, og det  
nye styret er godt i gang med sitt arbeid, slik at  
vi er klare til å møte utfordringene som det  
nye året må bringe.

god Jul og godt nytt År

oVerlegen 4



De tørre fakta først: 
Sykehusene plikter å drive forskning, 
enten de er universitetssykehus eller 
ikke;
•  Helseforetaksloven sier at de regio-

nale foretakene skal legge til rette 
for forskning.

•  Spesialisthelsetjenesteloven (§3.8) 
omtaler de fire hovedoppgavene 
som sykehusene særlig skal ivareta, 
og blant dem er forskning.

•  Oppdragsdokumentene (2009) fra 
eier til RHF-ene har som overord-
net føring at forskning er viktig og 
at det er et mål i styrke pasientrettet 
klinisk forskning.

•  Styringsdokumentene til HF-ene 
følger opp dette.

Viktigheten understrekes ytterligere 
ved at Oppdragsdokumentene 
på legger RHF-ene bl.a. å rapportere 
både resultater og ressursbruk til 
 forskning, årlige publikasjonspoeng 
beregnet fra artikkelproduksjon og 
avlagte doktorgrader, og antall søk-
nader og innvilgede prosjekter og 
tildelte midler fra Norges forsknings-
råd og EUs 7. Rammeprogram.

Så blir det saftigere spørsmålet:
Hvordan ser dette ut for den enkelte 
sykehuskliniker i hverdagen, som ikke 
har universitetsstilling? 

For mange er stikkordet knallhard 
jobbing og hard prioritering. Noen 
klarer også forskning, med god eller 
dårlig samvittighet. Andre får ånde-
nød og tenker på sine pasienter, 
 ventelister, og ektefelle og barn og 

kjøring og henting og dag og natt  
og har allerede mer enn nok, uten 
forskning. 

Hvem eier problemet, eller utford-
ringen? Er det vi på individnivå som 
må sitte med balansekunsten?

Balansen er alles utfordring. 

Ikke minst eiers og ledelsens. De må si: 
”Forskning er utgift til inntekts erverv-
else. Pasientene trenger vår forskning. 
Sett av tid til forskning. Just do it. Vi 
må kvalitetssikre, utvikle etc. Pengene 
har vi, noe herfra og noe derfra.” 

Vårt dilemma er 
•  Tid: pasienttid eller forskningstid, 

arbeidstid eller fritid
•  Lojalitet: til pasientene eller andre 

oppgaver 
•  Solidaritet i avdelingen: Hvem sitter 

med de tunge pliktene, hvem får 
anerkjennelse og lønn som fortjent, 
blir det et svarteperspill? 

•  Hva er vi best på, hva liker vi, hvor 
ligger pliktfølelsen, hva orker vi,  
hva er ambisjonsnivået,  
hva er vi villige til?

Vi skal alle ha respekt for Helse-
foretaksloven, Spesialisthelsetjeneste-
loven, Oppdragsdokumentene, 
 Styringsdokumentene etc, og Arbeids-
miljøloven. Men vi trenger mer 
robuste ordninger på bruk av tid og 
penger som viser at alle de fire hoved-
oppgavene blir ivaretatt. Det kan ikke 
være slik at idealisme og oppofrelse 
blir fundamentet som skal sikre forsk-
ning. Det er ikke vår fritid som skal 
være det bærende for at sykehusene 
skal gjøre sin plikt. 

God jul og godt nytt år, i balansekunst.

Forskning – plikt eller hobby?
forskning tar tid, mye tid. skal det være arbeidstid eller fritid? 
og hvem skal bære kostnadene? AV ofs nestleder Jon Helle.
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H ovedtema for dette nummeret av 
Overlegen er ”Forskningens kår 

i trange tider”. Jeg har snudd litt på 
teksten i min overskrift. For, har vi 
egentlig trange tider i dag? I følge 
Kunnskapsforlagets bok ”Fakta om alle 
verdens land” (2008), topper Norge 
listen over brutto nasjonalprodukt pr 
innbygger. Dette skulle bety at de 
trange kårene ikke akkurat er til stede i 
Norge i dag. Og ser vi på forskningen, 
så går den så det suser. Jeg har nettopp 
deltatt på Lederkonferansen for Uni-
versitetet i Bergen. Og sett med en 
bergensers øyne har vi all grunn til å 
være fornøyd med det vi produserer. 
UiB har siden 2005 rykket opp fra 320. 
plass på Times Higher Education 
 ranking liste til 144. plass i dag. UiO 
rykket opp fra 188. til 101. plass. De 
fire medisinske fakultetene produserte 
siste år 320 doktorgrader mot 208 i 
2005. Aldri har flere tatt doktorgraden 
ved vårt universitet, ved vårt fakultet 
eller ved ”mitt” institutt. I løpet av de 
siste fem årene har instituttet doblet 
antall registrerte doktorgrads kandida-
ter, og vi har aldri før publisert så 
mange vitenskapelige artikler. Slik er 
det for de fleste norske høyere lære-
steder. Så hvorfor er vi ikke fornøyde? 
Har vi urealistiske forventninger? 

Vi kan vel slå fast at ”samfunnet” får 
mer enn det de betaler for. Statsbud-
sjettet for 2010 har satt av henimot  
23 milliarder kroner til universiteter 
og høyskoler. Potten til UiB er på ca 
2.3 milliard. Til tross for økt aktivitet 
ved UiB, så har de andre universitet-
ene øket sin produksjon enda mer. 
Her slår RBO-modellen inn og fører 
til redusert budsjett for UiB med  
44 mill pga av at ”de andre” har vært 
enda flinkere. (RBO - resultatbasert 
fordeling: Til sammen fordeles en fast 
ramme. Hvor mye hver kategoripremie 
gir, avhenger av alles resultater). Altså 
de andre forskingsmiljøene har løpt 
enda fortere og jobbet enda lengre 
dager enn vi har gjort i vår andedam. 
Var det slik vi hadde forventet at 
RBO-modellen skulle slå ut? Makter 
vi å jobbe enda hardere neste år?

Et annen uheldig resultat av RBO-
modellen er skjevfordeling mellom 
fagene. Publisering i tidsskrifter 
 klassifisert til nivå 2 gir betydelig 
bedre økonomisk premiering enn 
publikasjoner i nivå-1-tidsskrift. Hver 
av de 20 medisinske faggruppene har 
tidsskrifter i nivå 2. De fleste indre-
medisinske spesialiteter og subspesia-
liteter er definert som en egen fag-

gruppe, mens de kirurgiske fagene 
(kirurgi med subspesialiteter, og 
hovedspesialitetene ortopedisk 
kirurgi, nevrokirurgi og plastikkirurgi) 
er slått sammen til én kirurgisk fag-
gruppe med et antall tidskrifter i nivå 
2 som tilsvarer hver enkelt medisinsk 
spesialitet og subspesialitet. Mulig-
heten til å få publisert kirurgisk forsk-
ning i nivå 2 tidskrifter er derfor 
 betydelig mindre sammenlignet med 
de ikke-kirurgiske fagene. Dette 
 gjenspeiler seg i en betydelig skjevhet 
mellom kirurgisk forskning og annen 
medisinsk forskning i fordelingen av 
belønningsmidlene.

En annen uheldig side ved belønnings- 
midlene er premiering for gjennom-
førte doktorgrader (og eksamener). 
Dette har ført til at flere av fakultet-
ene seriøst har diskutert å senke 
 kravene til PhD-graden for å få flere 
igjennom og derved mer penger i 
kassen. Er det en slik utvikling vi 
ønsker: doktorgrader på ”billigsalg”.

Vi har nettopp fått presentert stats-
budsjettet for 2010. Dette er det 
strammeste budsjettet for forskning 
og undervisning siden hvileskjæret i 
2007. Forventningene slo ikke til. 

Forskningens trange 
   kår i gode tider

AV leIV m. HoVe, InstItUttleder, professor dr. med. InstItUtt for KIrUrgIsKe fAg, UIB,  
og oVerlege ortopedIsK AVdelIng HAUKelAnd UnIVersItetssyKeHUs (HUs)

«På grunn av helseforetakenes anstrengte økonomi, må vi jobbe mer i klinikken 
og får mindre tid til forskning. Vi må bruke mer tid på å skrive søknader om eksterne  
forskningsmidler, tid som heller skulle vært brukt til forskning»
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Etter Soria Moria 2 og valgkampen 
hadde vi forventet et langt mer offen-
sivt og fremtidsrettet statsbudsjett for 
de norske universitetene. 

Rammebetingelsene i  
Soria Moria 2 uttalte om forskning: 
Regjeringen vil
•  realisere målene i forsknings-

meldingen
•  foreslå økning av forsknings-

bevilgningene
•  styrke grunnforskningen
•  bedre forskerrekrutteringen
•  sikre planer for vitenskapelig utstyr

Under valgkampen i høst ble 
 forventningene styrket:
Det ble lovet
•   reell økning av basisbevilgningene 

til universitetene
•  reell økning av forsknings-

bevilgningene
•  mer midler til fri prosjektstøtte  

i Forskningsrådet
•  betydelig antall fullfinansierte 

 stipendiat og post-doc stillinger
•  mer midler til vitenskapelig utstyr.

Statsbudsjettet for  
2010 viste imidlertid:
•  reell nedgang i basisbevilgningene 

til universitetene
•  samlet økning av forsknings-

bevilgningene (men mer  
øremerkete midler)

•  ikke mer midler til prosjektstøtte
•  ingen nye stipendiat eller post-doc 

stillinger
•  noe mer midler til vitenskapelig 

utstyr.

Regjeringen har altså bevilget mer til 
vitenskapelig utstyr, men ikke nok til å 
dekke etterslepet på infrastrukturen 
ved universitetene. I tillegg har vi en 
betydelig skjev fordeling når det gjelder 
alder. Fast vitenskapelige ansatte i de 
medisinske fagene er eldre enn ved de 
andre fakultetene. Lønnsrammene for 
akademiske toppstillinger har sakket 
akterut, så vi vil få et betydelig rekrut-

teringsproblem de neste årene. I dag 
lønnes en ass.lege (med vakt) bedre 
enn en professor (I). Er nytteverdien 
av forskning og forskningskompetanse 
verdsatt? Skal vi stimulere våre unge 
kolleger til å forske seg ned i lønn?   

På grunn av helseforetakenes anstrengte 
økonomi, må vi jobbe mer i klinikken 
og får mindre tid til forskning. Vi må 
bruke mer tid på å skrive søknader om 
eksterne forskningsmidler, tid som 
heller skulle vært brukt til forskning. 
Nye økonomiske rutiner med inn-
føring av intern fakturering for bruk 
av lokaler, utstyr og teknisk personell, 
vil ytterligere forverre den økono-
miske situasjonen for forskerne. 

Den akademiske tradisjonen med fri 
forskning blir nå mer og mer til ”styrt 
forskning” innen områder som noen 
vil betale for. Er dette i tråd med den 
”akademiske friheten”? Stadig mindre 
forskningsfinansiering er fri ved uni-
versitetene fordi stadig mer øremer-
kes til ulike strategiske tiltak. Nå er 
det klima, energi og miljø som gjelder. 
Fra NFR blir en stadig synkende 
andel av midlene delt ut til ideer og 
prosjekter forskerne selv kommer opp 
med, og små prosjekter finansieres 
ikke lenger. I vår tid vil de fleste 
angrepene på den akademiske friheten 
komme i form av mer eller mindre 
velmente strategiske planer, eller i 
form av økonomiske begrensinger. 

En trøst oppe i alt dette: Mange 
 forskere har det verre enn oss. Som 
leger og klinikere har vi, foruten 
 forskningsfinansiering gjennom 
 universitetene, også muligheter til 
midler fra Helsedepartementet 
 gjennom de regionale helseforeta-
kene. Disse tildelingene til klinisk 
forskning som en del kolleger får,  
gjør at vi fortsatt kan være med på 
karusellen. Men konkurransen blir 
hardere og hardere for hvert år.  
Hvor lenge makter vi dette  
rotteracet?

oVerlegen 7



F orskningsbasert kunnskap er selve 
bærebjelkene i all medisinsk virk-

somhet. Vi sikrer at denne kunnska-
pen blir relevant for medisinsk virk-
somhet ved at forskeren også har 
basisut dannelse som lege. Studier 
viser at det er en sammenheng 
 mellom forsk ningsaktivitet og 
 kvaliteten på helsetjenestene og 
 pasientbehandlingen. Mangel på 
 forskningsbasert undervisning svekker 
basisutdannelsen og videre- og  
etterutdanningen av leger.

Antall legeforskere
Legeforskere er en samlebetegnelse 
for en heterogen gruppe av leger med 
vitenskapelig kompetanse. Legeforsk-
erne bekler stillinger som PhD 
stipend iater finansiert av helsefore-
takene, universitetene, Norges Forsk-
ningsråd, Kreftforeningen, Helse-  
og rehabiliteringsrådet og selvfinan-
siering (”nattstipendiater”), som 

 fordypningsstillinger, vitenskapelige 
assistenter, universitetslektorer og 
amanuenser. Dessuten er leger i 
 stillinger som forskere, forskerover-
leger, forskerledere, forskningsdirek-
tører, postdoktorer, førsteamanuenser 
og professorer i stillingsbrøker fra  
5 % til 100 %. En rekke andre leger  
i  primær og institusjonshelsetjenesten 
skaper ny viten i og utenfor lønnet 
stilling og formidler denne til om -
verden.

Det finnes ingen god fortegnelse i 
Norge over antall leger med forsk-
ningskompetanse hos arbeidsgiverne, 
NIFUSTEPs Forskerpersonalregister 
eller i Legeforeningens medlemsregis-
ter. Jeg har tillatt meg å anta følgende 
estimater for antall legeforskere:
Leger med vitenskapelig kompetanse 
er spredt over mange yrkesorganisa-
sjoner, men flest legeforskere er blant 
Leger i vitenskapelige stillinger 
(LVS), Overlegeforeningen (OF)  
og Yngre Legers Forening (YLF).

       rekruttering av 
legeforskere i Norge

AmUnd gUlsVIK
professor, oVerlege, 

leder AV yrKesforenIngen leger I VItensKApelIge stIllInger (lVs)

dagens hindre for en bedre rekruttering av leger til forskerveiledere  
og vitenskapelige toppstillinger er et stort lønnsgap til andre legestillinger 
og intet forpliktende driftstilskudd fra arbeidsgiver til forskningsoppgavene.

Stillinger Antall
Leger i utdannelse i et PhD program 600-800
Leger med PhD/dr.med. uten ansettelse i vitenskapelig stilling 900-1500
Leger i vitenskapelige mellomstillinger med PhD/dr.med. 
(førsteamanuenser, postdoktorer, forskere, forskerledere)
 i hel eller deltidsstillinger 200-400
Leger med professorkompetanse i vitenskapelige 
hel eller deltidsstillinger 300-600
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Lønn i vitenskapelige  
stillinger og driftsmidler
Lønnen i vitenskapelige legestillinger 
følger hovedtariffavtalen i staten. For 
tariffperioden fram til ultimo 2012 er 
minste årslønn ifølge lønnsramme 20 
for stipendiater NOK 353 200 (ltr. 45) 
og for de med spesialist godkjennelse 
NOK 391 700 (ltr. 51).  Postdoktorer 
og førsteamanuenser lønnes i lønns-
ramme 24 med årslønn NOK 435 700 
(ltr. 57) og for professorene er minste-
lønnen NOK 514 700 (ltr. 66). Over-
tidsbetaling utover ordinær arbeidstid 
på 37,5 timer har vanligvis ikke vært 
mulig å etablere for vitenskapelige 
ansatte ved universitetene. Tidligere 
registreringer har vist at de vitenskape-
lige ansatte legene arbeider i median  
8 til 10 ulønnet timer per uke (1).  
Midlertidige oppgaver skal avlønnes 
som B trinn hvor hvert trinn er NOK 
800 per år, men i praksis tilgodesees 
bare de med administrative oppgaver. 
Muligheten for å få lønninger som er 
konkurransedyktige med andre lege-
yrker kan være å få en særavtale for 
vitenskapelige ansatte leger i staten, 
men veien fram til en slik avtale ser ut 
til å bli lang. Et stadig større antall 
legeforskere i kombinerte sykehus-/
universitetsstillinger ønsker en mindre 
stillingsbrøk ved universitetet for å 
oppnå lønninger som overleger. 

Leger som etablerer seg som forskere 
ved universitet, helseforetak eller andre 
institusjoner har forskerkompetanse fra 
PhD/dr.med. til professor. Nærmere 
70 % av disse legene er i tillegg fagspe-
sialister. Ved en slik kompetanse skulle 
en forvente at arbeidsgiverne stilte til 
disposisjon driftsmidler for forskning. 
Imidlertid har utviklingen gått motsatt 
vei hvor tidligere annuum (driftsmidler) 
fra arbeidsgiver (universitetet) i løpet 
av få år har forsvunnet pga manglende 
budsjettmidler. Samtidig er det et 
enormt press på universitetets institu-
sjoner om å anvende færre eksterne 
timelærere for forskningsbasert under-
visning. Dette betyr større undervis-

ningsbyrde på de fast ansatte lege-
forskerne tilknyttet universitetet og 
således mindre tid til forskning og 
veiledning av unge forskere. 

Rekruttering 
Enhver dynamisk og framtidsrettet 
organisasjon må ha en ettervekst. 
Andelen av leger i fakultetenes PhD 
programmer har vært synkende og 
likeens antall legeforskere i fulltids-
stillinger ved universitetene. Blant 
professorene i medisin med stillings-
brøker fra 50 til 100 % er 56 % eldre 
enn 60 år. Denne andelen er noe min-
dre hos kvinnelige professorer (28 %) 
sammenlignet med mannlige profes-
sorer (60 %). Gitt at antall professorer 
skal forbli det samme om 10 år som i 
dag så skal mer enn halvparten av 
dagens professorer skiftes ut med nye 
personer. Hvis Helse- og omsorgs-
ministeren og Helsedirektøren får sitt 
ønske oppfylt om 200 flere leger per 
år med utdannelse fra norske medi-
sinske fakulteter så vil det kreve et 
betydelig større antall professorer 
med legeutdannelse for å gi en kvalitets- 
sikret, forskningsbasert undervisning.

Opplysninger om antall søkere til 
faste vitenskapelig stillinger med 
basisutdannelse som lege har det vært 
svært vanskelig å skaffe. I de prekliniske 
fagområdene er det stort sett bare 
søkere uten grunnutdannelse som 
leger og slik er det også for mange  
av de parakliniske fagområdene. I 
enkelte kliniske fagområder som 
 dermatologi, geriatri, revmatologi, 
kirurgi og oftalmologi har det nesten 
ikke vært kompetente søkere. Antall 
søkere til en vitenskapelig fast stilling 
er bare en brøkdel av antall søkere til 
en klinisk overlegestilling ved hen-
holdsvis universitets- og helsefor-
etaksinstitusjon lokalisert på samme 
sted.  Fakultetene har også vært til-
bakeholdende med å utlyse stillinger 
med krav til legekompetanse for å 
redusere budsjett underskudd da de er 
vel vitende om at de i dag ikke kan 
konkurrere med totallønnen til leger 
ved helseforetakene.

Litteratur
1. Gulsvik A, Aasland OG. Høyere 
lønn som stimuleringstiltak for 
 vitenskapelig aktivitet. Tidsskr Nor 
Lægeforen 2007:127:2113-6
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D et er ikke mange år siden det var 
en selvfølge at professor I ved 

universitetet også var avdelingsover-
lege på den korresponderende avde-
lingen på det tilhørende universitets-
sykehus. I tillegg har det jo alltid fore-
gått en utstrakt forskning ved selve 
universitetet, gjerne i medisinske 
basalfag og andre grener som ikke 
direkte er knyttet til en medisinsk 
klinisk spesialitet.

Tidligere ble bevilgningene til fors-
kning ved regionssykehusene bevilget 
som et regionssykehustilskudd, med 
flere formål, nemlig å ivareta kostbare 
og høyt spesialiserte funksjoner, sti-
mulere til etablering av nye avanserte 
og kostbare spesialisthelsetjenester og 
ivareta klinisk forskning og undervis-
ning. Tilskuddet besto av 4 deler, 
nemlig tilskudd til basiskostnader som 
skulle dekke kostnadene ved infra-
struktur, arealer og høyere beman-

ningsfaktor etc, tilskudd til særlige 
funksjoner, dvs lands og regionsfunk-
sjoner etc, tilskudd til forskning og 
tilskudd til undervisning.

Ser vi hva som bevilges på den samme 
budsjettposten i 2010 (Tabell 5.9)

Som i alle statsbudsjett er postenes 
innretning selvfølgelig endret, så basis 
i første og siste tabell dekker helt for-
skjellige felt. Som et kuriosum inne-
holder her statsbudsjettet en skrivefeil 
på 4 mrd kr, det skal være 458,8 som 
totalsum for forskning. Denne er delt 
opp i en basis-sum, 40%, som fordeles 
etter den generelle fordelingen mel-
lom helseregionene, mens 60% forde-
les etter forskningsresultater:

Uansett skrivefeil og endrede benev-
nelser så viser dette at de regionale 
foretakenes satsing på forskning er stor 
og vellykket. Forskningen skjer ikke 

lenger bare fra de store universitetskli-
nikkene, selv om de fortsatt står for 
storparten av bidragene. Dette er et av 
foretaksreformens suksessfelter. Det er 
viktig at dette fortsetter, og hele tiden 
med et langsiktig perspektiv. Forskning 
er ikke noe man først kan etablere og 
så legge ned ved trange tider, og så tro 
at det vil la seg reetablere raskt igjen.

Utviklingen er dessverre ikke like 
lovende for universitetene. Det er fore-
løpig ikke mulig å vite resultatet av årets 
statsbudsjett for de medisinske fakulte-
tene, da fordelingen internt i det 
enkelte universitet ikke er mer enn i 
startgropen enda. Universitetet i Oslo 
ligger an til et kutt på 20 mill kr, og da 
vil resultatet for det medisinske fakultet 
kunne bli noen mill kr reduksjon. Det 
betyr i alle fall ikke vekst, og når man da 
ser Amund Gulsviks rapport s…. lover 
dette ikke godt for å legge forholdene 
til rette for bedret rekruttering.

Forskning i sykehusene

AV ofs leder Arne lAUdAl refsUm.

forskning foregår etter hvert overalt i helsetjenesten, men tradisjo-
nelt er det på universitetene og universitetssykehusene at forskning 
har foregått.

oVerlegen 10



Tabell 5.9, fra statsbudsjettet 2010

Tabell 5.8, fra statsbudsjettet 2010

Fordelingen av regions tilskuddet på tilskuddsmottaker var i 2002:  
(Beløp i hele 1000 kroner)

Tilskuddsmottaker  Basis Funksjoner  Forskning  Undervisning 
Øst           404 868  24 936  17 500  73 795 
Vest       414 576  37 630  26 348  106 494 
Midt Norge  347 311  28 025  16 597   61 706 
Nord  328 748  13 388  17 606  51 122 
I alt  1495 503  103 979  78 051  293 117 

Her står ikke Sør, da regionssykehuset Rikshospitalet, som var direkte eid av Staten fikk sine bevilgninger utenom denne fordelin
gen

Fordeling av tilskuddet til forskning og nasjonale kompetansesentre i spesialisthelsetjenesten påde regionale helsefor-
etak (i mill. kr)

 Forskning  
 Basis  Resultat 1  Sum
Helse Sør-Øst RHF  73,44  161,74  235,14  
Helse Vest RHF  36,72 62,37  99,07  
Helse Midt-Norge RHF  36,72  29,12  65,82  
Helse Nord RHF  36,72  21,97  58,67  
Sum  183,6 2 75,20  4589,80  

 Snitt  Snitt Snitt Snitt Snitt Snitt Snitt
Helseregionene 2000  2002 2001  2003 2002  2004 2003  2005 2004  2006 2005  2007 2006  2008
 Poengsum Poengsum  Poengsum  Poengsum  Poengsum Poengsum Poengsum
Helse Sør(-Øst) RHF 803,8  917,9  978,4 1040,0 944,7 1484,3 1546,5
Helse Øst RHF 456,8  470,1  487,1 508,8 520,5
Helse Vest RHF 406,9 463,7  497,6 536,0 525,0 545,3 596,5
Helse Midt-Norge RHF 240,2 249,8  254,1 228,4 220,7 233,8 278,5
Helse Nord RHF 146,7 155,1 154,7 158,0 155,6 182,5 210,1
Sum 2054,3 2256,6 2372,0 2471,3 2366,4 2445,9 2631,5

Tabell 1

Tabell 2

Tabell 3
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H else Sør-Øst er den ledende 
helseregionen innen medisinsk 

forskning i Norge. Om lag 60 prosent 
av medisinsk forskningsproduksjon 
kommer fra Helse Sør-Øst. Ved 
 etableringen av Helse Sør-Øst i 2007 
var forskning et av fem målområder. 
Arbeidet med å utvikle en felles forsk-
ningsstrategi startet like etter sammen- 
slåingen av Helse Sør og Helse Øst. 
Strategien ble vedtatt av styret i Helse 
Sør-Øst RHF i mai 2008, etter en 
bred involvering av forskningsmiljø-
ene.

Forskningsstrategien omfatter  
fem hovedmålsettinger:
1.  Økt forskningsaktivitet og  

–kvalitet, i spiss og bredde, som 
underbygger hele helsetjenesten

2. Økt ressursbruk til forskning
3.  Bedre organisering med effektiv 

ressursutnyttelse innen forskning
4. Økt innovasjon

5.  Understøttende forskningsforvalt-
ning

Forskningsstrategien skal videreut-
vikle og styrke de sterke forsknings-
miljøene og samtidig bidra til forsk-
ning av høy kvalitet ved ikke-universi-
tetssykehus. Samtidig legges det til 
rette for at forskning av tverrfaglig/
flerfaglig karakter kan styrkes. Forsk-
ningsstrategien virkeliggjøres nå ved 
at det er laget egen handlingsplan. 
Handlingsplanen er basert på syv til-
taksplaner som er utarbeidet i brede 
sammensatte arbeidsgrupper med 
mange forskere fra forskjelllige fag-
områder i regionen. Planen ble lagt 
fram for styret i Helse Sør-Øst RHF  
i oktober 2009.

Handlingsrom til forskning
Styret i Helse Sør-Øst RHF har 
 vedtatt ambisiøse mål for forsknings-
satsingen og det brukes i dag om lag 

1,4 milliarder kroner til forskning. 
Styrets mål betyr at ytterligere ca 1 
milliard kroner fra regionens samlede 
budsjett skal omprioriteres til forsk-
ning og innovasjon. 

I tillegg til øremerkede midler til forsk - 
ning fra Helse- og omsorgsdeparte-
mentet, har Helse Sør-Øst RHF satt 
av betydelige midler til forskning fra 
egen basisbevilgning. Totalt tildeles 
cirka 400 millioner kroner til ulike 
forskningstiltak gjennom regionale 
tildelingsmekanismer. Mye av disse 
midlene er bundet opp til flerårige 
prosjekter. Til årets utlysning av forsk - 
ningsmidler kom det inn over 500 
søknader fra forskningsmiljøene om 
midler for 2010-12. Ca. 20 prosent av 
søknadene forventes å bli støttet.

Ambisjonene om økonomiske midler 
til forskning i Helse Sør-Øst er svært 
høye: i løpet av en 10-årsperiode er 

Ambisiøs forskningsstrategi i Helse sør-Øst: 

Oslo universitetssykehus
er motor
Ambisjonene om økonomiske midler til forskning i Helse sør-Øst er 
svært høye: i løpet av en 10-årsperiode er målet å komme opp i 
en forskningsandel på 5 prosent av basisbudsjettet.

AV AdmInIstrerende dIreKtØr 
Bente mIKKelsen, Helse sØr-Øst

Foto: H
else Sør-Ø

st
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målet å komme opp i en forsknings-
andel på 5 prosent av basisbudsjettet.  
En slik kraftig økning forutsetter en 
planlagt omprioritering og at helse-
foretakene har kontroll over øko-
nomien.

Regional funksjon for  
Oslo universitetssykehus 
Den regionale forskningsstøtten i 
Helse Sør-Øst peker både mot og ut 
av sentrum. Eksempler på dette er 
tildeling av midler til nettverksstruk-
turer, teknologiske kjernefasiliteter og 
regionale forskningsstøttefunksjoner, 
der samarbeid med universitet og 
høyskoler vil stå sentralt. Oslo univer-
sitetssykehus vil bli gitt den regionale 
forskningsstøttefunksjonen. Det betyr 
at de skal gi regional forskningsstøtte 
til forskningsmiljøene ved alle helse-
foretakene i regionen, innen områder 
som personvern, forskningsjus, bio-
bank, biostatistikk og metodestøtte. 
Den regionale støtten skal inkludere 
hjelp til å utarbeide EU-søknader, i 
samarbeid med Universitetet i Oslo. 
De regionale strategiske infrastruktur-
tiltakene vil bli evaluert etter sin evne 
til å tjene forskningen i hele regionen.

Forskningssystemet
Sentralt i denne tekningen er opp-
gaven og ansvaret som tillegges Oslo 
universitetssykehus i samarbeid med 
Universitetet i Oslo som nav, eller 
kjerne, i forskningssystemet.  Det er 
viktig at ressursene som ligger i å 
bygge opp høyteknologiske og kost-
nadskrevende kjernefasiliteter sees i 
sammenheng med de sterkeste forsk-
ningsmiljøene og kan benyttes for 
hele regionen.

De sterke forskningsgruppene vil med 
ny regional forskningssatsing kunne 
tilføres ressurser for å styrke regional 
forskningsinnsats, for eksempel som 
”kjerner” i nettverksstrukturer.

Regionale forskningsnettverk utnytter 
fagkompetanse, infrastruktur, forsk-

ningsressurser og forsknings-/pasient-
materiale gjennom samarbeid og 
bidrar til spredning av forsknings-
kompetanse og bedre pasientbehand-
ling i hele regionen.

Tematiske forskningsnettverk: 
ut nytter nasjonal eller internasjonal 
spissforskningskompetanse, infra-
struktur, forskningsressurser og 
 forsknings-/pasientmateriale gjennom 
samarbeid basert på konkrete 
 forskningsprosjekt.

Forskning skal  
komme pasientene til gode
Helse Sør-Øst satser sterkt på forsk-
ning innen medisin og helsefag og 
målet er at denne satsingen skal bidra 
til bedre helsetjenester til det beste for 
pasientene. Det skjer dersom resultater 
av forskningen omsettes i klinisk 
praksis. For eksempel ved at behand-
lingspraksis legges om eller omorga-
niseres, eller ved innovasjonstiltak 
som kan føre til nye teknologiske 

 hjelpemidler eller medikamenter. 
Helse Sør-Øst har også vedtatt en 
egen handlingsplan for innovasjon  
der det legges til rette for kommersi-
alisering gjennom Medinnova. 

Dårlig organisert  
forskning er uetisk
Forskningsetikk er ofte assosiert  
med beskyttelse av enkeltindivider i  
et forskningsprosjekt. Imidlertid 
omfatter forskningsetikk også hele 
organiseringen av forskning. God 
forskningsetikk inkluderer også å 
unngå ressurssløsing, og forsknings-
forvaltningen må være effektiv og 
understøttende. Teknologisk infra-
struktur skal være tilgjengelig og ikke 

unødig dubleres.  Det er en stor 
utfordring for et forskningstungt 
miljø som Oslo universitetssykehus  
å legge til rette for at sterke lokale 
funksjoner samtidig som at disse 
 funksjonene også skal ha et regionalt 
perspektiv.

Helse Sør-Øst har stor tiltro til at 
Oslo universitetssykehus vil klare å 
løse denne utfordrende oppgaven, og 
at satsingen på regional forsknings-
støtte vil bidra til en samlet forsk-
ningsvekst i regionen. En økt satsing 
på forskning vil ha flere ringvirknin-
ger enn økt antall doktorgrader og 
publikasjoner. Den regionale satsingen 
har også bidratt til nye arenaer for 
samarbeid mellom forskere og 
ut vikling av gode planer for forsk-
ningsstøtte. 

Pasientene vil ha nytte av forsknings-
satsingen ved at de kan få bedre helse-
tjenester og behandlingsregimer som 
følge av ny kunnskap. I tillegg vil 

 pasientene nyte godt av at helsefore-
takene med god forskningsproduksjon 
vil være attraktive arbeidsplasser for 
flinke fagfolk. Forskningssatsingen er 
en viktig del av de store omstillings-
prosessene i Helse Sør-Øst, der målet 
er og å utvikle en enda bedre helse-
tjeneste for befolkningen.

om lag 60 prosent av medisinsk forsknings-
produksjon kommer fra Helse sør-Øst
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N oen lyspunkt har det dog vært i 
forbindelse med reformen, og 

ett av disse har vært en betydelig økt 
satsing på forskning finansiert av 
sykehuseier. Alle regionale helsefore-
tak har nå en betydelig pott til for-
deling, og mange av oss har hatt glede 
av korttidsstipendiater, dr. grads stip-
ender og postdoc stipender. Hvert år 
inviteres det gjennom god informa-
sjon på intranett til å søke om forsk-
ningsmidler, og mange gode søknader 
kommer inn. Likevel ser vi en del 
problemer i forbindelse med avvik-
lingen av slike stipender, og den 
 generelle lønnsutvikling for forskere 
har vært dårlig. I fremstillingen videre 
skiller jeg mellom kombinerte stillinger 
(sykehus/universitet), og forsknings-
stillinger hvor stipendet kommer fra 
regionalt helseforetak, forsknings-
rådet eller andre.

Kombinerte stillinger  
(sykehus/universitet)
Professorlønninger har sammenlignet 
med andre grupper falt betydelig de 
senere dekader og er i seg selv liten 
motivasjon for å gå denne type 
 karrierevei. De med hovedstilling  
ved sykehuset og bistilling ved univer-
sitetet følger lønnsutviklingen til 
andre sykehusleger vedrørende 
hovedstillingen. De får også samme 
dr. gradstillegg/evt. aktiv forsknings-

tillegg som andre overleger. Hoved-
utfordringen for disse legene er en 
dårlig lønnsutvikling  i universitets-
bistillingen og liten reell forhand-
lingsrett i den forbindelse. Leger  
med hovedstilling ved universitetet  
og bistilling ved sykehuset har som  
sin hovedutfordring en dårlig lønnsut-
vikling i universitetsstillingen. Det er 
som regel  sykehusbistillingen pluss 
godtgjørelse for vakter som gjør at 
disse legene kommer opp på et rime-
lig samlet lønnsnivå.

Nettopp for å bedre lønnsutviklingen 
til de kombinerte stillingen sørget vi i 

2008 for at alle nåværende og frem-
tidige professorer hos oss fikk et 
 kompetansetillegg på kr. 20.000.-. 
Samtidig har vi sikret at også alle med 
kombinerte stillinger får dr. gradstil-
legget fullt ut uavhengig av stillings-
andel. Det innebar en betydelig 
 lønnsøkning for spesielt II-er stillinger 
på opp mot 10% det året.

Andre forskerstillinger
Denne artikkelen handler dog først og 
fremst om leger heltidsansatt i syke-
husene og som midlertidig får stipend 
fra andre enn universitetet. Som kjent 
ba Legeforeningen sentralt spesifikt 

forskernes lønnsforhold i sykehusene
– lokale erfaringer
I forbindelse med sykehusreformen i 2002 forventet vi økt vektlegging på det faglige innhold i spesialist-
helsetjenesten. dette har så langt ikke skjedd – til det er det økonomiske fokus fortsatt alt for dominerende. 

AV oVerlege dr. med KJell VIKenes.
 HAUKelAnd UnIVersItetssyKeHUs, styremedlem norsK oVerlegeforenIng  
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om at disse ble prioritert i de lokale 
forhandlinger i år.

En viktig forutsetning for presist å 
kunne målrette bruk av lønnsmidler 
er god oversikt over overlegene i syke-
huset. Det gjelder stillingsbenevn - 
else, jobbinnhold samt alle lønns-
elementer. Det begynner vi med 
 relativt tidlig i forhandlingsåret og 
arbeider oss frem til en enighet rundt 
innholdet. Normalt er antallet leger i 
forskningsstillinger relativt begrenset, 
og det gjør det lettere å finne løsninger. 
Vi ønsket å få inn i B-delen lønns-
reguleringer både for overleger og 
LIS, men greide bare å få inn bind-
ende formuleringen for overleger 
ansatt i foretaket som forskere/ 
stipendiater. Disse er sikret samme 
tillegg for 2009 som alle andre.  

Vedrørende LIS så fikk vi med følg-
ende  protokolltilførsel: ”Dnlf forut-
setter at alle forskere/stipendiater  
som er ansatt i Helse Bergen og er 
medlemmer av Ylf/Dnlf samlet sikres 
tillegg tilsvarende tillegg for LIS-
kategori avtalt i sentral A2”. 

Andre problemstillinger  
rundt forskningsstipender
Som nevnt har det i forbindelse med 
foretaksreformen blitt flere leger som 
i perioder forsker i deltid (gjerne 50%  
+ 50% dagtid + vakt) med midler fra 
regional eier eller andre. Hos oss løser 
flere avdelinger dette greit uten inn-
tektstap for legen. 

Imidlertid har det av og til oppstått 
problemer.  Noen leger får beskjed 
om at siden man bare er ansatt 50% 
på sykehuset så får de ikke overtid  
ved vakter og lignende. Det kan  bety 
inntektstap opp mot 200.000 kroner 
for enkelte. Andre har blitt forsøkt 
nektet vanlig sats (0.13% hos oss)  
for uforutsette vakter med samme 
begrunnelse. Likeså har enkelte 
 postdoc stipendiater fått halvert sin 
dr. grads godtgjørelse fordi de formelt 

bare er i en 50% stilling ved syke-
huset.  Vi har argumentert med at det 
urimelig at leger skal gå ned i lønn når 
samlet arbeidsbelastning er uendret. 
Dessuten er det ofte samme eier som 
dekker all godtgjørelse. Som regel har 
vi funnet løsninger ved  de fleste avd-
elinger, men ikke alle. Den mest 
 elegante løsningen ved tildeling av 
forskningsstipend er som regel at 
avdelingen fortsetter å ha fullt 
arbeidsgiveransvar for legen og at 
stipendiatmidlene går inn i avdeling-
ens ordinære budsjett. Da faller de 
ovennevnte problemer bort, og 
 økonomien for legen blir uendret i 
forskningsperioden. Denne løsningen 
kan være spesielt viktig for kvinnelige 
leger i forbindelse med svangerskaps-
permisjoner og lignende. 

Kurs- og kompetansemidler generelt
Hos oss har vi siden 1996 fått inn en 
protokoll som sikrer også overlegene 
rett til deltakelse på kurs/konferanser 
inntil 2 uker pr. år med lønn og 
 dekket kursavgift. Det er uhyre viktig 
at alle leger har rett til faglig oppdater- 
ing. Det samme gjelder overlegeper-
misjonen, og Legeforeningen må ikke 
vike en tomme dersom denne permi-
sjonsrettigheten skulle komme under 
press. Legevirksomhet er kompetanse - 
basert og regelmessig faglig påfyll  
er helt nødvendig for god pasient-
behandling.   

Fremover:
1.  Legeforeningen har tatt prisverdige 

initiativ for å bedre forskernes 
lønnsutvikling i sykehusene de 
senere par år. Dette fokus må 
 opprettholdes fremover.

2.  Dr. gradstillegget må gjennom 
 sentrale forhandlinger heves betyd-
elig (ligger en stor arbeidsinnsats 
bak og ofte bruk av fritid). Alle 
sykehusleger som har dr. grad bør 
tilkomme dette tillegget fullt ut.

3.  Stipendiene må ha en slik størrelse 
at for eksempel overleger ikke går 
betydelig ned i lønn ved overgang 

til forskningsstipend. Forskning må 
ikke straffe seg økonomisk – det er 
kontraproduktivt.

4.  Det må være selvsagt at når samlet 
stilling av klinikk/forskning er 
100% så skal man ha helt vanlig 
overtids- og vaktkompensasjon og 
lignende.

5.  Som gjennomført hos oss i lokale 
forhandlinger i 2009 for overle-
gene, må forskere ansatt ved syke-
huset sikres samme lønnsutvikling 
som andre.

6.  Satsing på leger i forsknings-
stillinger må ikke gå på bekostning 
av lønnsutviklingen til de mange 
gode klinikerne i sykehusene   
– viktig å unngå polarisering 
 mellom forskning og klinikk. 
 Avdelingenes bemanningsplaner  
må ta høyde for et visst forsknings-
fravær til enhver tid.

7.  Permisjonsreglementene på syke-
husene må være fleksible og  inn-
rettet slik at man lett får innvilget 
forskningspermisjoner ved tildeling 
av stipend.

8.  Vi må i større grad både sentralt og 
lokalt forankre rettighetene i tariff-
avtalene våre. Ved neste runde bør 
målsetting være å få LISer i utdan-
ning som forsker inn i avtaleverket 
slik at også disse er sikret samme 
lønnsutvikling. 

9.  Legeforeningen må presse staten til 
å ta større ansvar for en god lønns-
utvikling for leger som har sin 
hovedstilling ved universitetene. 
Leger som har bistilling ved univer-
sitetene må ha reell forhandlings-
rett rundt disse bistillingene. 

Sammenfatningsvis kan vi i dag si at 
de fleste leger som mottar forsknings-
stipender går ned i lønn. Det må vi få 
en slutt på – det skal ikke straffe seg å 
forske. Forskning er helt nødvendig 
for videre kunnskaps- og kompetanse-
utvikling.
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H vorfor dette maset om taletid? 
Er det ikke godt nok å være 

tilhører på en slik kongress, vil kan-
skje noen hevde, og ny medisinsk 
viten er jo lett tilgjengelig elektronisk. 
Det blir etter vårt syn like utopisk 
som å tro at vi skulle makte å prestere 
utøvende arkitektur på høyt nivå ved å 
reise utenlands og fotografere prakt-
bygg. Alternativt: Ville idrettsnasjonen 
Norge godta at vi ikke deltok i de 
olympiske leker? Vi er jo ellers så 
blaserte at det nærmest er skandaløst 
når våre idrettshelter returnerer med 
færre enn 5-6 medaljer av edleste 
valør. Er norske idrettsprestasjoner på 
høyeste internasjonale nivå viktigere å 
oppnå enn norsk medisinsk praksis på 
høyde med internasjonalt nivå? Som 
eliteidrett springer ut av masseidrett, 
så må god medisinsk praksis være 
fundert i et forskningsmiljø slik at 
man i størst mulig grad alltid er åpen 
for det nye og er kritisk etterprøvende 
til det eksisterende. 

Fraværet av vitenskapelige presenta-
sjoner er ikke bare et resultat av tøff 
siling i forkant av vitenskapelige kon-
gresser, men like fullt en konsekvens av 
utilstrekkelig satsning. Fridtjof Nansen 
måtte i sin ungdom be sin far om et 
privat lån for å kunne kjøpe et mikro-
skop til studier av slimålens nervesys-
tem. Heldigvis så Baldur Nansen seg 
råd til dette, og Nansens forskning ble 
senere banebrytende innenfor nevro-
biologi. Koster forskning for mye for 
styrtrike Norge? Professor Per Brandtzæg 
ved Rikshospitalet har gjentatte ganger 
etterlyst sterkere vilje til forskning og 
påpekt at den andel av BNP som er 
avsatt til dette ikke engang er på nivå 
med land som det er naturlig å sammen- 
lignes med, og at løftet om 3% av BNP 
til forskning fortsatt ikke er innfridd. 
Land som Hellas, Portugal og Tyrkia 
var representert på den nevnte kon-
gress. Er de rikere eller bare smartere 
enn oss? Norge har råd til å satse slik at 
vi blir synlige internasjonalt i medisinsk 

forskning, og vår påstand er at vi på 
sikt ikke har råd til å la være. Fraværet 
viser et etterslep som vil få negativ 
betydning for norsk helsevesen frem-
over. Eller skal vi som nyrike idioter 
fortsette med oljeeksport og kunn-
skapsimport? 

Saken har også en organisatorisk side. 
Norsk helsevesen sakker akterut grunnet 
den forvitring av professormakt som 
har skjedd innenfor de fagmiljøer som 
er direkte pasientrettet. Som professor 
Saugstad ved Rikshospitalet har 
påpekt (VG 12. februar 2009), så er 
det ikke de tyngst meritterte profes-
sorer som leder avdelingene lengre, 
men klinikkledere med lavere faglig 
kompetanse med den konsekvens ”at 
fagtilbudet sakte, men sikkert blir 
svekket i forhold til omverdenen”. 

Hva så med dyktighet og erfaring? Da 
vi var yngre syntes vi fra tid til annen 
at vi var på høyde med eldre kolleger. 

oVerlege dr.med. AlBert CAstellHeIm
oVerlege dr.med. pAAl HH lIndensKoV

nylig hjemvendt fra en stor intensivmedisinsk kongress i Brüssel, er vi forlegne over fraværet  
av presentasjoner fra norge. Hadde det enda vært norske prestasjoner vi var flaue over, så kunne  
vi trøste oss med at vi i det minste var medlem av det gode selskap! I løpet av en fire dagers kongress 
ble drøyt 800 foredrag presentert med tyskland, england, frankrike og nederland blant de  
dominer ende nasjoner.  med unntak for noen ytterst få plakatpresentasjoner fra norge,  
så var det ingen meritterende norske foredrag.  

Vi blir farligere med årene dersom 
    vi ikke kombinerer erfaringen med 
 forskning og forskningsbasert  
       utviklingsarbeid *
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I dag vet vi at dette var riktig. Dette 
ikke bare som en innrømmelse av for-
dums tids hovmodighet, men i større 
grad fordi vi nå som middelaldrende 
stadig opplever å bli overgått både 
faglig og teknisk av yngre kolleger. Vi 
trøster oss med at vi flyter på erfaring, 
men er det slik? Mange skulle intuitiv 
svare ja på dette, men svaret er rett og 
slett nei! Tvert imot, så foreligger det 
undersøkelser som viser at vi ikke bare 
blir dårligere klinikere med årene, men 
endog kan svekkes i faretruende grad. 
Dette var konklusjonen i en oversikts-
artikkel som ble publisert i det vel-
renommerte tidsskriftet ”Annals of 
Internal Medicine” i 2005. Forfatterne, 
som alle var fra den medisinske elite-
skole ved Harvard, fant 59 studier fra 
perioden 1966 til 2004 hvorav de fleste 
viste redusert kvalitet i takt med legens 
erfarening og alder. Forfatterne kon-
kluderte: ”Physicians who have been in 
practice longer may be at risk for pro-
viding lower-quality care. Therefore, 
this subgroup of physicians may need 
quality improvement interventions”. 
De prestisjetunge foreningene ”American 
College of Physicians” og ”American 

Board of Internal Medicine” kommen-
terte  slik:  ”The profession cannot 
ignore this striking finding and its 
implications: Practice does not make 
perfect, but it must be accompanied by 
ongoing active effort to maintain 
 competence and quality of care”. Våre 
sykehuseiere har med andre ord et 
større ansvar for å nå slike mål enn de 
har innsett. 

På en intensivmedisinsk avdeling er det 
lett å la seg imponere av mengden avan-
sert medisinsk- teknisk utstyr. Til dårlig 
trøst vil vi hevde at innredningen ikke 
avspeiler tilsvarende innsikt i den 
humane biologi. Misforstå ikke. Man 
finner betydelig kompetanse hos leger 
og sykepleiere innenfor eksisterende 
viten, men selv moderne intensivmedi-
sin befinner seg fortsatt i et stadium av 
ren støtteterapi for sviktende livsfunk-
sjoner.  Dette er på ingen måte mindre-
verdig ettersom det faktisk får de fleste 
av pasientene til å overleve. En økt inn-
sikt i de basale mekanismer og kaskader 
som aktiveres under livstruende syk-
dom, ville på den annen side etter all 
sannsynlighet kunne ha gitt pasienten 

langt mer skånsom og målrettet terapi 
med bedre prognose. Dette hører frem-
tiden til, og hvor fjern den fremtiden 
blir er bestemt av vår vilje til forskning 
for å avdekke det foreløpig ukjente. 

Skal vi nå slike mål trenger vi ledere 
som løfter blikket opp fra den daglige 
drift. Lojalitet må knyttes til fag og 
kvalitet i pasientbehandling, og ikke 
utelukkende til budsjett.  Det må 
planlegges for minst ti år om gangen.  
Fag og forskning må integreres i vår 
hverdag fremfor å overlates til vår 
fritid. Hovedstadsprosessen gir stor-
stilte planer om samling av felles 
funksjoner innenfor få sykehus. Det er 
i denne anledning også gitt klare sig-
naler om betydelig økt satsning på fag 
og forskning. La oss realisere disse 
paroler slik at sykehusene i mindre 
grad har preg av å være et forretnings-
ministerium, og i større får anerkjenn-
else som det de bør være – nemlig 
kompetanseinstitusjoner. Til beste for 
pasienten – på kort og lang sikt. 

*Artikkelen, med annen tittel, ble publisert i Dagens Medisin 28. mai 2009.

Overlege dr.med. Albert CastellheimOverlege dr.med. Paal HH Lindenskov
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S verige og Finland har som Dan-
mark indtil for nylig haft klinisk 

patientrelateret forskning i verdens-
klasse, bedømt på antal og kvalitet af 
deres publikationer.

I den nye rapport ’Klinisk forskning  
– et lyft for sjukvården’, der udkom  
5. maj 2009, gennemgås status for den 
kliniske patientrelaterede forskning i 
Sverige og Finland.

Rapporten er særdeles relevant også 
for os her i Danmark.
Den indeholder resultaterne af det 
internationale evalueringspanels 
 gennemgang af svensk og finsk 
sundhedsvidenskabelig forskning med 
en bibliometrisk analyse af antallet af 
publikationer og afrapportering af 
panelets besøg på de seks universitets-
hospitaler.

Arbejdet er gennemført i regi af Det 
Svenske Videnskabsrådet og Det 
 Finske Akademi. Fra Danmark har 
professor Henning Beck-Nielsen, 
Odense, og professor Lisbeth 
Tranbjærg, Århus, deltaget i 
 evalueringen.

Rapporten siger klart og entydigt,  
at den svenske og finske kliniske forsk - 
ning indtil for ganske nylig har været i 

verdensklasse bedømt på antal og 
kvalitet af kliniske forskningspublika-
tioner. Det er imidlertid en saga blot.
Klinisk forskning i Sverige og Finland 
er sunket i kvalitet gennem de seneste 
10-15 år, og man anser det for at være 
et meget alvorligt problem – derfor 
evalueringen.

Rapporten anerkender, at en fors-
kningsbaseret patientbehandling er 
nødvendig, og den faldende kliniske 
forskningskvalitet vil derfor gå ud 
over patientbehandlingen og ud over 
lægemiddel- og medicoindustrien. 
Rapporten kommer med en række 
bud på, hvorfor det er gået så galt.  
De vigtigste er:
Mindre tid til klinisk forskning for 
læger ansat i kliniske stillinger på 
 hospitalerne og manglende anerkend-
else af kliniske forskeres indsats.  
Den svenske medico- og lægemiddel-
industri påpeger også, at der uddannes 
for få kliniske forskere, og de påpeger, 
at der er faldende interesse for at 
 deltage i klinisk forskning generelt. 
Universiteterne efterspørger, at ledel-
serne på universitetshospitalerne er 
aktivt interesserede i at fremme den 
kliniske forsknings kår på hospital-
erne. Desuden påpeges, at samar-
bejdet mellem hospital, universitet  
og industri kan forbedres.

Den internationale evaluering påpeger 
endvidere, at svag rekruttering og 
mangel på karriereveje for unge forsk-
ere i Sverige er et centralt problem, at 
der er mangel på langsigtet forsknings-
finansiering til især klinisk forskning 
med behandlingssigte, og at der er 
mangel på mobilitet og globalisering.

Evalueringspanelet anbefaler en række 
interventioner, bl.a. via en styrkelse af 
samarbejdet mellem uddannelse og 
forskning og via flere delestillinger 
med tydelige karriereveje, der kombi-
nerer forskning og klinik. Desuden at 
danne såkaldte ’university medical 
centres’ (umc), der integrerer 
ud dannelse, forskning og sundheds-
væsen under én fælles ledelse. Rappor-
ten reserverer en hel side til et bud på 
en forretningsmodel for en sådan 
 konstruktion. Man forestiller sig fælles 
ejerskab fra universitet og region med 
én samlet overordnet ledelse for både 
hospital og lægeskole.

Panelet peger på et særligt område af 
stor vigtighed: ledelsen på de kliniske 
afdelinger på universitetshospitalerne. 
Det påpeges, at det er meget vigtigt, at 
lederne har både klinisk og forsknings-
mæssig kompetence (f.eks. en ph.d.-
grad). Mangler sidstnævnte, lider 
 afdelingernes forskning og dermed 

Fra verdensklasse til kvalitetskrise
ny rapport evaluerer den kliniske forskning i sverige og finland. resultatet er nedslående, og da  
det formentlig kan overføres direkte til danmark, anbefaler vi, at rapporten får stor opmærksomhed  
og bruges til en handlingsplan for den kliniske forskning.

Les rapporten på:
www.aka.fi/Tiedostot/Tiedostot/Julkaisut/05_09%20Clinical%20Research.pdf 

Af HennIng BeCK-nIelsen professor
forskningens kår ble diskutert i dansk dagens medicin i mai. 
med tillatelse gjengir vi artikkelen i vårt blad. red
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patientbehandlingen.   Rapporten 
ender med at konkludere, at forskning, 
uddannelse og sundhedsvæsen bør 
samles i Sverige i de seks ’university 
medical centres’ under fælles ledelse, 
og at de bør styrkes via ekstra tilførsel 
af midler til klinisk forskning, når de er 
etableret. UMC’erne skal være ’hub’ 
for evidensbaseret klinisk patient-
behandling, forskning, uddannelse og 
et videnbaseret sundhedsvæsen.

Med staten som ejer via universiteterne 
og regionerne som ejer via hospita-
lerne. Evalueringspanelet påpeger 
desuden, at det er meget vigtigt at få 
lukket gabet mellem resultater fra ny 
forskning og implementering i klinisk 
praksis ved den daglige patientbehand-
ling – ’translational research’. Til det 
anbefales særlig fond med fokus på 
’investor driven’ kliniske trials.  De 
svenske og finske tilstande med fald-
ende kvalitet af den kliniske forskning 
er formentlig direkte overførbare til 
forholdene i Danmark. Det tyder en 
række danske rapporter på i de seneste 
år. Vi vil derfor anbefale, at de helt 
friske svenske resultater og anbefalinger 
får stor opmærksomhed i Danmark og 
bliver brugt til en hurtig handlingsplan 
her hos os, specielt i forbindelse med 
den nye sygehusplanlægning.

Det nye danske nationale forum for 
klinisk sundhedsforskning bør tage 
handsken op akut, så snart det er 
 nedsat og i gang.

Rapporten er beundringsværdig, 
omfattende og dybdegående og bør 
ikke ligge på en hylde og samle støv!

Henning BeckNielsen Professor, ledende 
overlæge, endokrinologisk afd. M, Odense 
Universitetshospital, medlem af det int. 
evalueringspanel & Liselotte Højgaard 
Professor, klinikchef, Klinisk Fysiologi og 
Nuklearmedicinsk Klinik, Rigshospitalet, 
chair of the standing committee of the 
European Medical Research Councils 
(EMRC)

1 glass peanøttsmør(+evt.1/3 ts.salt)
(alternativt:ca.300g.salte peanøtter) 
+3ss solsikkeolje som kjøres i food-processor)
2 dl. sirup
1 dl. sukker
10 dl. kellogs spesial
1 dl. kokos
1 ts. vaniljesukker
250 gr. kokesjokolade eller blokksjokolade

Slik gjør du
Smelt peanøttsmør, sirup og sukker på svak varme  
bland kellogs spes., kokos og vaniljesukker 
sammen. Alt røres sammen og trykkes ut i 
en liten langpanne. Trykk ikke for hardt. 
Smelt sjokoladen og smør den over. 
Sjokoladen må fordeles utover,  
MÅ ikke bare helles rett på. Det 
er lurt å bruke bakepapir 
under. Skjæres opp i relativt 
små biter (ganske mektig…)

La stå svalt/kjølig til den 
skal spises. 

Salt-søtt-snacks 
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Kjell Vikenes
FTV  Overlege
foreningen/Dnlf 
Helse Bergen:

Undertegnede er 
gift, har to barn og 
har arbeidet i 
mange år som overlege og invasiv 
kardiolog ved hjerteavdelingen, 
 Haukeland Universitetssykehus;  
dr. med. i 2001.

Jeg har bl.a. vært Ylf-tillitsvalgt ved 
hjerteavdelingen, Haukeland Univer-
sitetssykehus. Of-tillitsvalgt samme 
sted samt hoved- og foretakstillits-
valgt fra 2005, gjenvalgt til en ny 
 periode fra 1.9.2009. Dessuten styre-
medlem i Hordaland Legeforening, 
Norsk Cardiologisk Selskap og Helse 
Bergen, er også medlem av Ofs lands-
råd samt landstyrerepresentant for Of.

Det er viktig å sikre overlegene inn-
flytelse på prosessene i et sykehus,  
og undertegnede har derfor prioritert 
ganske sentrale og arbeidstunge 
arbeidsgrupper (strategiutvalg, areal-

planutvalg, arbeidsmiljøutvalg o.l.) 
med mange møter. Heldigvis er det 
avtalt en frikjøpsordning hos oss som 
gjør det lettere å ivareta tillitsvalgt-
oppgavene, men det blir mange møter 
og mye mailkorrespondanse også 
utenom arbeidstid. 

Jeg registrerer at det er meget viktig 
at noen leger går inn i denne type 
arbeid med engasjement og mest 
mulig tyngde. Det gjelder ikke bare 
lønnspørsmål og budsjett, men en 
rekke andre forhold som arbeidsav-
taler, kontorforhold, dekning av kurs/
konferanser, tjenesteplaner, bierverv, 
seniorpolitikk m.m. Vår faglige ballast 
er ofte også nyttig å ha med seg som 
en motvekt til det dominerende øko-
nomiske fokus i sykehusene i dag.  
Legeforeningens tillitsvalgte lokalt 
har betydelig innflytelse på beslutning - 
ene; spesielt når Of, Ylf og LVS  sam–
arbeider og fremstår som et godt team.

Vi bør arbeide for forhandlingsresul-
tat som sikrer faglig autonomi foruten 
en god lønnsutvikling. Vi må unngå 
en utvikling mot skiftarbeid og veks-
lende arbeidssted. Rettigheter til 
 dekning av kurs/konferanser må 
 styrkes slik at nødvendig faglig opp-
datering blir mulig, og vaktbærende 
leger som passerer 60 år må ha mulig-
het til å gå ut av vakt uten vesentlig 
inntektstap. Trolig er det hensikts-
messig fortsatt å arbeide for at samlet 
lønn blir mindre avhengig av overtid.  
Vi ser i større grad at leger vegrer seg 
for lederoppgaver, særlig på seksjons-
nivå. Det er viktig at vi får til vilkår/
lederkontrakter som gjør det spen-
nende også for leger å være ledere. 

spørsmål ved tiltredelse i 
Overlegeforeningens styre

1.  Bakgrunn
2.  Hva er din erfaring med tillitsvalgts arbeid (verv du har hatt)?

3.  Det er trange tider og stort tempo i prosesser 
     – klarer man å ivareta tillitsvalgt oppgavene?
4.  Har du gjort erfaringer  som spesielt har inspirert deg 
       til å bruke tid og krefter på denne type arbeid?

5.  Med plass i Overlegeforeningens styre 
       – hva ser du mest fram til å jobbe med? Fanesaker?

AV ArIld egge

1

2

3 Spørrespalte vil gjenoppstå i neste nummer av Overlegen. 
Alle medlemmer inviteres til å sende inn problemstillinger som har allmenn interesse 
om avtaler og tariffspørsmål. Overlegeforeningens styre vil forsøke å besvare disse

fortløpende. Innsendingsfrist til sekretariatet er 15.1.2010.
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Erna-Gunn Moen
FTV Helse 
 Stavanger HF.

Født i 1955, cand.
med. Univ. i 
 Bergen 1980.
Spesialist i yrkes-
medisin og arbeids - 
medisin og psykiatri, samt erfaring 
 fra arbeid i Helsetilsynet.
1.avd. jus.

FTV og HTV OF i Helse Stavanger 
HF - nå inne i andre periode.
Tidligere TV på avdelingsnivå i 
 sykehus og i Helsetilsynet ( i fylke).
Tidligere styre-erfaring fra Norsk 
Arbeidsmedisinsk Forening og fra 
Rogaland legeforening.
Medlem i DNLFs Regionsutvalg  
Vest 2 år. Var også med i General-
planutvalget for fagfeltet arbeids-
medisin i Norge.

Det hender nok det holder hardt - 
men en kan bare gjøre så godt en kan.

Som lege er jeg vant med å tenke på 
enkeltindividers behov. Men erfar-
ingen innen arbeidsmedisin og til-
synsvirksomhet har åpnet øynene 
mine for betydningen av også å foku-
sere på grupper og systemer.  Som 
tillitsvalgt opplever jeg at jeg kan ha 
nytte av denne erfaringen - og da 
gjøre mitt for at kollegene også som 
gruppe skal bli ivaretatt.

Jeg håper at den kombinerte erfar-
ingen innen forebyggende medisin, 
klinisk medisin og tilsynsarbeid kan 
bli nyttig for medlemmene. Vi har et 
spennende Prinsipp og Arbeidspro-
gram i Of, og jeg ønsker å gjøre mitt 
for at deler av dette skal levendegjøres 
og være til nytte for medlemmene. 

Olaug Villanger, 
overlege 

Jeg er spesialist i 
generell kirurgi og 
gastroenterologisk 
kirurgi og overlege 
på Kirurgisk 
 klinikk, Gastro-
kirurgisk seksjon, Oslo universitets-
sykehus, Rikshospitalet. Jeg har  
ca 15 års erfaring i klinisk tjeneste 
etter avtjent turnustjeneste. Dr.med.  
i 1995 innen eksperimentell gastro-
fysiologi. Gjennomført masterstudium 
i ledelse, innehatt flere styreverv, 
Foretakstillitsvalgt på Rikshospitalet 
fra 2005, nyvalgt leder i Norsk 
 Kirurgisk Forening (NKF) som første 
kvinne i dens snart 100 årige historie.

Jeg har gått gradene fra å være tillits-
valgt for turnuskandidater, via lokal 
tillitsvalgt i Ylf og Of til Foretakstil-
litsvalgt for Of på Rikshospitalet. Jeg 
har mange år i styreverv bak meg, fra 
Norsk Gastrointestinal Cancer-
gruppe, via Norsk Thoraco 
 Laparoskopi forum, Oslo lege-
forening og vara til Oslo universitets-
sykehus styre til nyvalgt leder i Norsk 
Kirurgisk Forening.

Som foretakstillitsvalgt har man noe 
frikjøp for å ivareta tillitsvalgt opp-
gavene, men siste året har det vært 
svært høyt tempo i Hovedstadsproses-
sen med mye prosjektarbeid, prosesser, 
drøftinger osv. Dette har nødvendig-
gjort at tillitsvalgt oppgavene for en 
periode har hatt meget høy prioritet.

I en rolle som tillitsvalgt har man en 
unik mulighet til å tilegne seg mye 
kunnskap som ansatte, men også 
arbeidsgiver (ledelsen sentralt og i 
klinikklederne) har verdsatt, det være 
seg forhandlinger og avtaler med gode 
resultat og tilfredse kolleger til invol-
vering i Hovedstadsprosessen hvor 
Legeforeningen har fått til en del. 
Tillitsvalgt arbeidet har også gitt 

 verdifull erfaring med media som 
igjen har resultert i at jeg ble fore-
spurt om å bli leder for NKF. Det har 
vært spennende å få opp interessen for 
tillitsvalgt arbeid blant ansatte på 
Rikshospitalet, fra sovende status til et 
nettverk av kompetente tillitsvalgte.

a. Ha et klart fokus på faglighet og 
kvalitet og opprettholdelse av kompe-
tanse i den medisinske virksomheten i 
norske helseforetak. Norsk overlege-
forening bør være advokat for at vårt 
fag utøves med høy kvalitet. Jeg er 
opptatt av registrering av kvalitets-
parametre og registere. Vi må ha 
fokus på forskning og undervisning og 
fag må ikke bli en salderingspost i en 
økonomisk og politisk drakamp. 

b. Bygge opp leger som gode ledere 
og ledelse som innbefatter mer enn 
administrasjon.

c. Føle ansvar for å bygge opp og 
utdanne flinke og kunnskapsrike til-
litsvalgte. Tillitsvalgte på de ulike 
foretak gjør en formidabel innsats og 
trenger et støtteapparat.

d. Integrasjonsprosessen og funksjons-
fordelingen i Hovedstadsprosessen 
som sannsynligvis blir førende for 
resten av landet.

1

2

3

Fortsettelse neste side
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Tom Guldhav
FTV Helse  
Førde HF

38 år, overlege ved 
Kvinneklinikken 
Førde sentralsju-
kehus.  Spesialist i 
Fødselshjelp og 
kvinnesjukdommer 2006.  Ansatt ved 
Førde sentralsjukehus fra 1999 med 
avbrudd for gruppe 1 tjeneste ved 
Haukeland universitetssjukehus.

Har vært foretakstillitsvalgt for Ylf i 
Helse Førde, overtok vervet som FTV 
Of i Helse Førde fra 1. dag som over-
lege i 2006 og har hatt denne opp gaven 
frem til september 2009, nå vara FTV-
OF.  Tidligere styremedlem i Sogn og 
fjordane legeforening, fra september 
2009 leiar i samme for ening.  

Opplevelsen av prosessene som går i 
eget foretak har forandret seg mye i 
løpet av perioden.  I starten var invol-
veringen av tillitsvalgte fraværende.   
I samarbeid med FTV fra de andre 
organisasjonene har man nå oppnådd 
involvering i meget stor grad.
Tillitsvalgte er nå naturlig å ha med 
tidlig i prosessene, og man blir sett 
som en ressurs.  Jeg har hatt 20% 
frikjøp på dagtid og 10% i UTA og 
dette har vært nødvendig for å kunne 
involvere meg i viktige prosjekter.

Utgangspunktet for prosjektene var 
tidligere kun økonomiske mål, formu-
leringene omhandlet innsparing. I dag 
er hovedmålene i prosjektene fag og 
kvalitet.  Foretaksledelsen har forstått 
at man kan oppnå innsparing ved 
fokus på godt medisinskfaglig arbeid 
og fokus på kvalitet.  Legegruppen har 
vært meget positive til store endringer 
i hverdagen med rett fokus.  Det er 
inspirerende å se hvordan engasje-
mentet til legene har endret seg i 
fokusskiftet fra ren økonomisk inn-
sparing til mål om kvalitativt bedre  
og mer effektiv pasientbehandling.

Hvordan få overleger til å utdanne seg 
til og ønske lederposisjoner mener jeg 
er en av de store utfordringene. Å 
opprettholde og arbeide for gode 
vilkår for overlegene er et kontinuer-
lig arbeid som man må holde fokus på.    

Margit Steinholt

Margit Steinholt. 
Spesialist i fødsels-
hjelp og kvinne-
sykdommer 1995.  
Overlege Helge-
landssykehuset, 
Sandnessjøen.
Konserntillitsvalgt for Akademikerne  
i Helse Nord 2008 -2009. 
 
Lang erfaring fra lokalpolitikk. Sitter 
4. perioden for Rødt i Alstahaug 
 kommunestyre. Mange år som 
 støttekollega i Nordland. Nyvalgt 
leder for Nordland legeforening. 
 
Legeforeningen må lære av de andre 
sammenslutningene; frikjøp for tillits-
valgte slik at jobben kan gjøres profesjo-
nelt og på dagtid! Bedre displin i egne 
rekker er også nødvendig slik at vi står 
samlet. Det gamle kommunistiske 
utsagnet gjelder faktisk også for overle-
ger: "United we stand - divided we fall!" 
 
Erfaringene med foretaksorganisering 
kan enten gjøre at man helst vil 
glemme alt som ikke er fag ELLER 
kjempe for endringer! 
 
Mine fanesaker er legers psykiske og 
fysiske helse. Det er mange av oss som 
har et "smalt" liv på grunn av for stort 
arbeidspress og altfor høg arbeidsmoral...

1

2

3

5
4

Ylf-Of-Duell i Holmenkollstafetten
Ylf har utfordret Overlegeforeningen til duell. Ylf styret med tilskudd av godt trente tillitsvalgte har tradisjon for 

å løpe stafetten, gjerne i konkurranse mot sekretariatets eget lag. I år er Of utfordret, og styret har på styremøte 
11. november bestemt seg for å ta opp hansken. Stafetten går av stabelen LØRDAG 8. MAi 2010.
Løypa består av 15 etapper, og er 17900 meter lang.
Vi trenger godt trente overleger til å slå jyplingene, så ta kontakt med sekretariatet.

Vi regner med å holde fellestrening i forbindelse med Landsrådsmøtet våren 2010.

Avslutningen etter stafetten vil bli holdt sammen med Ylfs lag i 
Of-leiligheten på Aker brygge. Taperforeningen spanderer.

http://www.holmenkollstafetten.no/newindex.asp
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Tillitsvalgte og landsrådsrepresentanter blir igjen invitert av Of til tariff-kurs på 
Danskebåten. Det er sendt ut invitasjon til den enkelte, se også www.overlegeforeningen.no evt. 
http://www.legeforeningen.no/index.gan?id=148061&subid=0     

Merk tidsrommet, sett av tid. Send påmeldingsskjema snarest: 
enklest per e-post: edith.stenberg@legeforeningen.no 

De største sykehusene kan sende 2-3 tillitsvalgte, 
vara-hovedtillitsvalgte eller medlemmer av tillitsvalgtutvalg.

Kurset vil som vanlig evaluere forhandlingssituasjonen og planlegge vårens forhandlinger.

Tillitsvalgte!
Sett av 4. – 6. februar 2010

Tariffkurs på Danskebåten
 (Oslo-København-Oslo)
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I tidsskriftet Overlegen nr. 2 for 2009 
(juni) gjengis en enquête som 

avdekker at leger ikke har forstått 
innholdet i journalinnsynsreglene, og 
tror at de kan tilta seg et journalinn-
syn som ikke har dekning i gjeldende 
regelverk. Dette gjelder for innsyn for 
nabo som spør legen om dette uten at 
de har en behandlingsrelasjon, for nær 
familie som ektefelle og mindreårige 
barn og i egen journal.

Alle spørsmålene skal etter vårt syn 
besvares med et nei, men i den gjengitte 
enquêten svares det ja (man kan tilta seg 
innsynsrett – dvs. snoke i journal) i 44 
prosent for nabo, 24 prosent for ekte-
felle, 37 prosent for mindreårig barn, og 
55 prosent i egen journal. Det sies inn-
ledningsvis at overlegene var bedt om å 
gi sine svar intuitivt, og dette er vel en 
betydelig feilkilde idet en viss ettertenk-
somhet nok ville tilsi at det ville blitt 
flere nei-svar. Regelkunnskapen kan 
ikke være en slik mangelvare.

Forhandlingsdirektør – og helse-
rettsjurist – Anne Kjersti Befring har 
kommentert enquêten, og kommenta-
ren er publisert i tilknytning til denne. 
Vi finner at hennes redegjørelse er 
mangelfull og egnet til å bidra til mis-
forståelser. Vi kan ikke se at hun klart 
fastslår at leger ikke qua leger er gitt 
noen særskilt innsynsrett i pasient-
journaler. Deres innsynsrett er en 
selvsagt og nødvendig del av pasient-
behandlingsoppdraget og oppgaver 
knyttet til dette, som attestskriving, 

besvaring av henvendelser vedrørende 
klagesaker mv., og har ingen selvsten-
dig status utover dette. For å sikre at 
helsepersonell – inkludert leger – 
oppfatter at journalsnoking ikke er 
tillatt, er det nylig vedtatt en egen 
lovbestemmelse i helsepersonelloven 
§ 21A om dette. Bestemmelsen lyder:
§ 21a. Forbud mot urettmessig tilegnelse 
av taushetsbelagte opplysninger 
Det er forbudt å lese, søke etter eller på 
annen måte tilegne seg, bruke eller besitte 
opplysninger som nevnt i § 21 uten at det 
er begrunnet i helsehjelp til pasienten, 
administrasjon av slik hjelp eller har 
særskilt hjemmel i lov eller forskrift. 

Befrings kommentar til enquêten er 
noe overraskende, ved at hun mener 
det er vanskelig å se at forbudet mot 
journalsnoking omfatter en situasjon 
hvor legen som pasient i et sykehus 
sjekker sin egen journal. Begrunnelsen 
er at pasienten har rett til innsyn i sin 
egen journal og kopi av denne i hen-
hold til pasientrettighetsloven § 5-1. 
Men denne innsynsretten utløses når 
legen – i egenskap av pasient – henven-
der seg til sykehuset og ber om jour-
nalinnsyn. Helsetjenesten skal da i 
utgangspunktet gi fullt innsyn, og kopi 
på forespørsel, men journalopplysnin-
ger kan unntas fra innsynsretten der-
som dette er påtrengende nødvendig 
for å hindre fare for liv eller alvorlig 
helseskade for pasienten selv, eller 
innsyn er klart utilrådelig av hensyn til 
personer som står pasienten nær. Selv 
om unntaksbestemmelsen er ment å bli 

anvendt snevert, skal denne vurderin-
gen foretas av behandlende lege og 
ikke av pasienten (legen som pasient).

Etter vårt syn vil forbudet i helseperso-
nelloven § 21a også omfatte en slik 
situasjon. Etter ordlyden er det forbudt 
å lese eller søke etter opplysninger uten 
at det er begrunnet i helsehjelp til pasi-
enten, administrasjon av slik hjelp eller 
har særskilt hjemmel i lov eller forskrift. 
At en lege som er pasient ønsker å se 
opplysninger om seg selv i sin egen 
journal, er noe det således ikke er hjem-
mel for etter ordlyden i § 21a.

For den interesserte naboen som ber 
legen sjekke opp, gjelder det at legen 
heller ikke kan ”snoke” selv om naboen 
rent faktisk ber han eller hun om dette. 
Da kreves at det etableres et fullmakts-
forhold og her fastslår pasientrettig-
hetsloven § 5-1følgende regel:

En representant for pasienten har rett til 
innsyn i opplysningene som pasienten 
nektes innsyn i, med mindre representan
ten anses uskikket for dette. En lege eller 
advokat kan ikke nektes innsyn, med 
mindre særlige grunner taler for dette. 

Også i en slik situasjon skal legen (dvs. 
naboen) henvende seg til helsetjenesten 
på vegne av pasienten. Det er ikke riktig 
når Befring framholder at ”Det ville 
være mer ryddig” å gå fram på denne 
måten. Dette er eneste lovlige måte. 
Foreldre har rett til innsyn i mindreå-
rige barns journaler, men også her 

Om legers «snoking» 
i egen og andres journal

senIorrÅgIVer KnUt fredrIK tHorne, HelsetIlsynet I Østfold
professor AslAK syse, UnIVersItetet I oslo
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gjelder bestemmelsen om at opplys-
ninger kan unndras. Det er helsetje-
nesten og ikke legefaren som skal 
foreta den vurderingen.

Journalen til ektefelle har leger under 
ingen omstendigheter rett til å opp-
søke. Det er ektefellen som har inn-
synsrett i egen journal, og henvendel-
sen skal gå til helsetjenesten. Legeek-
tefellen kan selvfølgelig være en 
representant for pasienten, men dette 
er det pasienten som har hånd om. 
Eneste unntaket her er dersom pasi-
enten er så syk at hun eller han ikke 
kan ivareta sine interesser. Da kan 
ektefellen ha rettigheter som nær-
meste pårørende. Men også her må 
han/hun henvende seg til helsetjenes-
ten og ikke selv ta seg til rette.

Vi kan gi et eksempel på at det kan 
bære riktig galt av sted om legene på 
sykehuset skulle ha adgang direkte til 
å se i egen eller ektefelles journal. 
Dersom legen tidligere har mishand-
let og vært voldelig mot ektefelle/
samboer og har hatt et rusmiddelmis-
bruk med tilhørende psykiske proble-
mer. Rusproblemet har vært ute av 
verden i fem år. Så begynner legen 
igjen å ruse seg. Samboer/ektefelle 
kontakter tidligere behandlende lege 
og gir opplysninger om mistanke om 
rusmisbruk og beskriver voldelighet. 
Hun presiserer at pasienten/legen 
ikke må få vite at hun har gitt disse 
opplysningene fordi det ”garantert” 
vil føre til vold overfor henne.

Innsyn i disse opplysningene er klart 
utilrådelig av hensyn til ektefelle/
samboer, jf pasientrettighetsloven § 
5-1. Om legen fritt kunne gå inn i sin 
egen eller ektefelles journal, vil det 
kunne få svært uheldige og alvorlige 
konsekvenser for samboer/ektefelle. 

Vi forventer at overleger forstår og 
respekterer de klare lovreglene på 
dette området, og ser gjerne at en 
senere enquête vil kunne gi et mer 
lovlydig resultat.

Innsyn i egen og andres journal 

– har vi en rett når 
noe ikke er forbudt?

I Overlegen nr. 2 for 2009 (juni) er 
det gitt en beskrivelse av ulike 

forhold - og dilemmaer knyttet til 
helsepersonells innsyn i egen journal 
og i journaler til personer. 

Mange av uttalelsene og undersøkel-
sen viser forvirring om hva som er 
gjeldende regelverk, særlig knyttet 
til innsyn i journal når taushetsplik-
ten ikke setter grenser. 

Det er gitt et nytt forbud om jour-
nalsnoking i helsepersonelloven § 
21a. 

§ 21a. Forbud mot urettmessig tileg
nelse av taushetsbelagte opplysninger 

Det er forbudt å lese, søke etter eller på 
annen måte tilegne seg, bruke eller 
besitte opplysninger som nevnt i § 21 
uten at det er begrunnet i helsehjelp til 
pasienten, administrasjon av slik hjelp 
eller har særskilt hjemmel i lov eller 
forskrift. 

Tilføyd ved lov 9 mai 2008 nr. 34 (i 
kraft 9 mai 2008 iflg. res. 9 mai 2008 
nr. 442). 

Som det fremgår av § 21 a omfatter 
den ”opplysninger som nevnt i § 
21”.  I § 21 står taushetsplikten. Den 
er slik: 

§ 21. Hovedregel om taushetsplikt 

Helsepersonell skal hindre at andre får 
adgang eller kjennskap til opplysninger 
om folks legems eller sykdomsforhold eller 
andre personlige forhold som de får vite 
om i egenskap av å være helsepersonell. 

Forbudet gjelder snoking i opplys-
ninger som er omfattet av helseper-
sonells taushetsplikt i § 21.  Spørs–
målet blir om forbudet mot innsyn i 
journal gjelder når § 21 ikke kommer 
til anvendelse. Som når det omfatter 
opplysninger om en selv som pasient 
eller når legen har fått samtykke fra 
en pasient til å sjekke journalen. 

I norsk helserett er utgangspunktet 
at taushetsplikten ikke gjelder over-
for den personen som beskyttes av 
den – pasienten. Dersom denne 
forståelse legges til grunn omfatter 
ikke forbudet pasienten som omtales 
i journalen.  Det gjelder også når 
legen er pasient. Taushetsplikten 
gjelder heller ikke når pasienten har 
gitt samtykke til at den oppheves. 
Dette kommer til uttrykk i helseper-
sonelloven § 22. 

Når forbudet i  § 21 a ikke kan 
anvendes fordi taushetsplikten ikke 
gjelder -  betyr det da en rett til å 
lese journalen? Nei, naturligvis ikke. 
Dette forbudet hjemler i seg selv en 
rettighet.   

Anne KJerstI BefrIng, dIreKtØr og AdVoKAt legeforenIngen
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Leger har derimot en rett til tilrette-
legging rundt behandlingssituasjonen 
og tilgang til journaler i behandlings-
sammenheng. Det er ingen rett til å 
lese journaler ut fra private interesser. 
Som jeg redegjør for over i artikkelen 
fra juni - er det andre rettsgrunnlag 
for å nekte ansatte å lese egne journa-
ler. 

Jurist og seniorrådgiver Thorne, Hel-
setilsynet i Østfold, har sammen med 
Professor Aslak Syse, tolket meg rik-
tig når det vises til mine tvil i forhold 
til å konkludere med at det nye forbu-
det i § 21 a omfatter leger som leser 
sin egen journal som pasient eller som 
leser journal etter samtykke fra en 
pasient. Men jeg tolkes feil når det 
antydes at jeg mener det er en rettig-
het for ansatte å lese egen journal. 
Det er ikke slik at det som etter en 
konkret bestemmelse ikke er forbudt 
blir en rettighet.   

De trekker også en forhastet slutning 
når det hevder at forbudet i § 21 a må 
gjelde alle situasjoner - også når taus-
hetsplikten ikke gjelder -  fordi den 
ikke gir noen hjemmel til å lese pasi-
entjournalen. Dette er en ny forståelse 
av virkningen av et forbud. Selv om 
ikke dette forbudet gjelder i disse 
situasjonen er det andre rettsgrunnlag 
som kan benyttes, noe jeg også omta-
ler i den nevnte artikkel.   

Jeg vil også hevde at det er uheldig 
om helsetilsynet i Østfold forsøker å 
legge dette forbudet ”på strekk” – ut 
fra en formålsargumentasjon – iste-
denfor å forholde seg til innholdet i 
lovteksten. 

Helsetilsynet i Østfold bør i denne 
situasjonen gi råd overfor helsetjenes-
ten basert på andre rettsgrunnlag i 
stedet for å legge mer inn i et forbud 
enn det som følger av lovteksten. 

Det er helt klart at ansettelsesforhol-
det i seg selv ikke gir et grunnlag for 
innsyn i egen og andres journaler når 
det ikke er nødvendig av hensyn til 
behandlingen. Jeg oppfordret arbeids-
givere og ledere å sørge for klare ruti-
ner ved virksomheten når det gjelder 
innsyn i egen journal og i andres jour-
nal. Slike rutiner kan bidra til klarhet 
og forutsigbarhet.   

Det kan være en trøst for de leger 
som også har misforstått det som står 
om journalinnsyn  - at de ikke er 
alene. Og en påminnelse til oss som 
skal bidra til å veilede - om behovet 
for høyt presisjonsnivå for å unngå 
misforståelser. 

Denne situasjonen illustrerer også at 
regelverket er så komplisert at ledel-
sen av helsevirksomheter må ta et 
betydelig ansvar for å lage klare ”kjø-
reregler” som kan praktiseres i en 
hektisk arbeidshverdag.
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D et er ikke noe enkelt svar, for de 
fleste er forskning og utdanning 

bare noe av det vi driver med som en 
naturlig del av kjernevirksomheten, 
pasientbehandlingen. Forskningen 
bringer behandlingstilbudet fremover 
og sikrer kvaliteten. 

Men, man kan se på hva som er lovre-
gulert – det er ett gyldig utgangs-
punkt. For Helseforetakene gjelder 
Spesialisthelsetjenesteloven, og i § 3.8 
er foretakenes virksomhet regulert: 
Pasientbehandling, utdanning av hel-
sepersonell, forskning og informasjon 
og opplæring av pasienter. Fire opp-
gaver, sidestilte. 

Dette er altså ikke en aktivitet man 
holder seg med når det ligger til rette 
for det. Den er lovpålagt og må derfor 
tas like alvorlig som de andre oppga-
vene. 

Forskningsaktiviteten er videre en 
naturlig følge av kravet til forsvarlig 
drift og yrkesutøvelse som både i hhv. 
Spesialisthelsetjenesteloven § 2-2 og i 
Helsepersonelloven § 4. De tjenester 
som ytes skal være forsvarlige – på 
hvilken annen måte enn ved kontinu-
erlig kvalitetskontroll og gjennom 
forskning kan man møte dette kravet? 
I følge Tilsynsloven § 3 foreligger 
dessuten et krav om internkontroll i all 
slik virksomhet – klinisk forskning og 
resultatgjennomgang er nettopp dette.

Videre er det en forutsetning for hel-
sepersonellovens forsvarlighetskrav at 
helsepersonell holder seg oppdatert 
ved egenaktivitet. Ajourføring og 
kompetansehevning foregår gjennom 
faglitteratur, kurs og kongressdelta-
gelse. Spesialisthelsetjenesteloven 
pålegger virksomheten i § 3-10 å legge 
tilrette for at helsepersonellet kan 
utføre sin virksomhet forsvarlig. 

Naturligvis vil det måtte gjøres priori-
teringer mellom de ulike aktivitetene 
og det er et spørsmål om når man kan 
si at man legger nok til rette for fors-
kning og kompetanserøkt; når oppfyl-
ler man kravene? Her er det sannsyn-
ligvis alltid mulig å ønske seg mer, og 
mer enn det noe budsjett kan tilfreds-
stille. På den annen side har man 
under de siste årenes budsjettrunder 
sett salderinger på nettopp dette 
området – tydeligst ble det denne høs-
ten i Helse Sør-Øst da man satt pro-
sjekter på vent, strammet kraftig inn 
på kurs og kongressreiser og ga ordre 
om full drift under årets høstmøte.

Dette kan være en del av en utvikling 
der drift, altså den ene av de fire opp-
gaver prioriteres stadig mer foran de 
andre, drevet av  budsjettbalansemomen
tet. Det bryter i så fall med lovens 
intensjon, flere lovreguleringer – og 
med sunn fornuft.

Forskning og lovverk
Hvor fritt kan helseforetakene forholde seg til de ulike elementer i 
sin virksomhet – som i dette tilfellet forskningen? Har man anledning 
til å sette tilside sentrale oppgaver for å berge budsjettet?

AV ArIld egge, red 

oVerlegen 27



L ederutvalgets mangeårige leder, 
Einar Hysing, åpnet møte med å 

fortelle at Ofs styre i møte samme dag 
hadde utfordret lederutvalget til i 
fremtiden å arrangere 2 kurs årlig, et 
om våren og et om høsten. Videre ble 
det orientert om ledernettverket som 
består av erfarne ledere med medi-
sinsk spesialistbakgrunn som har sagt 
seg villige til å være samtalepartnere 
for kolleger i lederstillinger. Nett-
verket er et uformelt konsept i Ofs 

regi og administreres av Ofs leder-
utvalg og sekretariat. Ledernettverket 
er ikke ment å erstatte den juridiske 
bistand man ellers innhenter fra 
Legeforeningens sekretariat. Du kan 
lese mer om nettverket på Ofs nett-
sider: http://www.legeforeningen.no/
id/87700.0

Administrerende direktør i Helse 
Sør-Øst, Bente Mikkelsen ble 
ut fordret til å kommentere den 

rykende ferske Riksrevisjonsrapporten 
om den elendige økonomistyringen i 
helseforetakene. Hun synes nok at 
mediaoppslagene var noe tabloid-
preget, og at situasjonen aldri hadde 
vært så god som den er nå. Det blir 
riktignok underskudd også i år, men 
dette vil kun utgjøre rundt 0,6% av 
budsjettet. Selv om utviklingen går 
riktig vei står man foran store utford-
ringer. På investeringssiden foreligger 
det ønsker om nybygg på 19 mrd kr, 

Vellykket avdelingslederseminar
tradisjonen tro arrangerte overlegeforeningens lederutvalg seminar for 85 påmeldte legeledere  
fra hele norge. programprofilen har endret seg noe de senere årene, slik at det nå legges vekt  
på å gi oversikt over hvordan man som leder skal møte praktiske problemer i rollen som leder,  
og heller mindre ledelsesfilosofi.

AV ofs leder Arne lAUdAl refsUm
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og det foreligger samtidig et vedlike-
holdsetterslep på 19 mrd kr. Det 
investeres riktignok for 3,2 mrd i 
2009, men det på langt nær nok for  
å ta unna for behovet. 

Det brukes nå ca 3% av ressursene på 
forskning, og dette skal opp til 5%. 
Selv om Bente Mikkelsen selv sa at 
dette krevde ytterligere innsparinger, 
vil jeg selv velge å beskrive dette med 
den mye mer vennlige betegnelsen 
omprioritering. Videre vil kompetanse- 
utvikling og kvalitet være prioriterte 
oppgaver fremover, noe som jo er 
musikk i Legeforeningens ører, selv 
om også dette vil føre til reduksjon av 
midler til drift (og pasientbehandling). 
Som et eksempel på kvalitetsutfor-
dringene fremover nevnte BM den 
sterke veksten som har gått til f.eks 
psykiatri, men hvor evalueringer 
 allikevel har avslørt alt for ujevn og 
dårlig kvalitet på behandlingen som 
ytes.

Dag 2 var disponert for de mer mat-
nyttige temaene for legeledere. Første 
tema var brudd på helsepersonell-
loven,- hvordan kan ledere forhindre 
dette, og hvordan takle situasjoner der 
det skjer. Kort oppsummert betyr 
dette å ha orden i eget avdeling, over-
sikt over resultater av behandlingene 
og medarbeidernes kompetanse, 

 styrker og svakheter. Vi fikk en meget 
god gjennomgang av alle lovene som 
regulerer feltet, for dette er jo ikke 
bare Helsepersonelloven, men også 
lov om helseforetak, spesialisthelse-
tjenesteloven, lov om psykisk helse-
vern, kommunehelsetjenesteloven  
og lov om pasientrettigheter. Som om 
det ikke skulle være nok, er det også 
forskrifter, om for eksempel intern-
kontroll.

Videre foreleste Ylf-leder Hege 
 Gjessing om hvordan veilede leger i 
spesialisering ut av faget. Hun tok 
utgangspunkt i det selvfølgelige, men 
akk så sjeldne at god, målrettet vei-
ledning, gjerne med et startintervju  
og senere medarbeidersamtaler vil 
gjøre det hele mye enklere, og i de 
ytterst få tilfellene hvor noen må ut av 
faget så kan dette skje som en naturlig 
prosess over tid. Sigrun Solberg, en  
av Norges første kvinnelige kirurger/
ortopeder ga et tilbakeblikk på hvor-
dan holdningene hadde vært for 1(?) 
generasjon siden, men sa også at vi 
som legeledere må ha klart for oss at 
det er kremen av norsk ungdom vi får 
i vår varetekt, og at vi selvfølgelig må 
klare å lose dem gjennom til velfunger - 
ende leger. Det ble opplyst om at 
utdanningsavdelingen i Legeforeningen 
har kurs for de legene i avdelingen 
som skal være veiledere.

I tillegg til tema om hvordan man skal 
forholde seg til kollegaer som ikke 
mestrer jobben, se foilene på våre 
nettsider, foreleste til slutt Frode 
 Solberg, advokat i Forhandlings- og 
helserettsavdelingen og leder av 
Rettshjelpsutvalget Fridtjov Ridder-
vold om når legeledere  (men også 
vanlige medlemmer av Dnlf) kan få 
bistand fra Legeforeningen. Dette er 
jo bistand som gis kostnadsfritt til 
våre medlemmer, og hovedtyngden 
utgjøres av sekretariatsbistanden, ca 
2000 formelle saker, i tillegg kommer 
alle telefonhenvendelsene. Her ytes 
bistand i alt fra tariffspørsmål, tilsyns-
saker og helt til rettsaker. Rettshjelps-
utvalget kan innvilge støtte til ekstern 
juridisk bistand, og gjør dette i 60-80 
saker i året. Dersom du som leder 
trenger bistand i forhold til dine 
 medarbeidere (som er leger og med-
lemmer av Dnlf) så er det arbeidsgiver 
som skal stå for denne bistanden, men 
dersom du trenger bistand i forhold 
til din leder får du den av Legefore-
ningen.

noen av årets forelesere:

Helge Haarstad, Anne Kjersti Befring, Pål iden Frode Solberg Fridtjov Riddervold Hege Gjessing
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”Den som ikke har levd før 1789, vet ikke noe om livets 
nytelser,” sa Talleyrand etter at Den franske revolusjon og 
napoleonskrigene hadde forandret Europa. En beslektet 
følelse av ugjenkallelighet er hva man sitter igjen med etter 
å ha lest Churchills ungdomsminner My Early Life. Men 
Churchill var ingen nostalgiker, og Storbritannia under 
Victoria og Edward VII var heller ikke et nytelsessamfunn. 
Men opplevelsen av orden og mening, som Churchills 
generasjon vokste opp med, gikk tapt for alltid i 1914. 

Winston Spencer Churchill ble født i 1874. Et stykke bak i 
slekten ruvet hertugen av Marlborough, seierherren fra 
Blenheim i 1704. Churchills far derimot, kastet snarere 
skygge enn glans over navnet. Lord Randolph Churchill 
var en uberegnelig – kanskje sågar utilregnelig – konserva-
tiv parlamentariker ingen savnet da han trakk seg i protest 
fra politikken i 1886, og få sørget over da han døde noen år 
senere. Han var fraværende i Churchills oppvekst og avviste 
sønnens ønske om kontakt. Etter en fortrolig, og sannsyn-
ligvis bedugget nattlig samtale med sin egen sønn mange år 
senere skal Churchill ha sagt: ”Nå har vi hatt en lengre 
sammenhengende samtale enn jeg til sammen hadde med 
min far i hele den tiden han levde.” Derfor er det umiddel-
bart vanskelig å forstå at Churchill kort etter farens død 
satte seg fore å skrive hans biografi, en biografi som til-
legger farens politiske og personlige eksentrisiteter en 
 retning hans liv i virkeligheten nok ikke hadde. Men selv 
om Churchill siden savnet å ha kjent sin far – et savn som 
uttrykkes direkte i My Early Life – ble slike forhold i 
da tiden knapt opplevd som mangelfulle, hverken av fedre 
eller sønner. Fedrene fikk sin betydning ikke ved sitt nær-
vær, kanskje heller ikke ved hvem de var, men ved hva de 
representerte; og hva de representerte, ble i like stor grad 
definert av kultur og tradisjon som av fedrene selv. 

Randolph Churchill etterlot seg ingen formue, men et tvil-
somt ettermæle og en ung enke med et innflytelsesrikt nett-
verk og et høyt forbruk; og av farens mange dårlige egen-
skaper arvet Churchill kanskje den best utviklede, nemlig 
en hemningsløs ærgjerrighet. Den må likevel ha tatt en 
annen form hos sønnen, om ikke mer sympatisk, så mer 
sjarmerende. Den våknet ikke før han som 18-åring ble tatt 

opp som kavalerikadett på Det kongelige militærakademi i 
Sandhurst.  I vår tid vil vi lett identifisere Churchill med 
vårt stereotype bilde av datidens engelske overklasse. Det 
hersker heller ingen tvil om hvilken klasse – i vid forstand 
– han tilhørte, men hans bakgrunn og forutsetninger var 
slett ikke de samme som for eksempel Gladstones, for bare 
å nevne én britisk statsmann av samme format. Churchill 
var ikke eiendomsbesitter, og han studerte aldri ved Oxford 
eller Cambridge. Han ble aldri virkelig rik, og hans motto: 
”Når man har dårlig råd, kan man enten redusere utgiftene 
eller øke inntektene – jeg har alltid valgt det siste”, drev 
ham på stadig jakt etter penger. At han ikke studerte, hadde 
sine økonomiske årsaker, men på Harrow utmerket han seg 
heller aldri i annet enn de to underordnete fagene engelsk 
og historie. Han valgte derfor et ”profesjonsstudium” – 
offisersutdannelsen -, og havnet således på sin rette hylle, 
men i My Early Life skrevet av en mann som hadde hatt sete 
i Underhuset i nesten 30 år, aner vi skyggen av et sosialt 
mindreverdighetskompleks. 

Betraktet på en avstand av hundre år og fra vårt skandina-
viske hjørne av verden fortoner en offiser i Det britiske 
imperiums tjeneste seg som svært fremmed. Det 20. århun-
dre brakte soldatyrket i vanry; fremmedlegionærer og leie-
soldater er ensbetydende med kriminelle. Men Churchills 
første kamperfaring fikk han som leiesoldat på Cuba. Han 
var deretter stasjonert i India, der han lærte å sette pris på 
whisky og ble – utrolig nok, når vi ser ham for oss med 
urkjede over maven – en av imperiets beste polospillere, før 
hans spisse albuer og morens forbindelser ga ham innpass i 
en enhet ved The North West Frontier, grensetraktene mot 
Afghanistan, hvor det da som nå stadig utspant seg kamper 
mellom lokale stammer og verdenspolitiet. Felttoget i 
Sudan i 1898 var også en politiaksjon. Øverstkommander-
ende Kitchener hadde gitt klart uttrykk for at han ikke 
ønsket en ung Churchill i rekkene. Churchill oppsøkte da 
statsminister Salisbury på hans kontor, og 2. september 
deltok han som løytnant uten lønn da det 21. kavalerire-
giment angrep i slaget ved Omdurman. 

En moderne leser må forholde seg undrende til beskriv-
elsen av disse slagscenene. De lar seg lese som kapitlene i 

:Bokanmeldelser
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en guttebok; og nettopp i det bekymringsløse ligger det 
ubegripelige. For selv om tallet på falne var lavt sammen-
lignet med tapene i krigene som skulle komme, var risikoen 
for å bli drept alltid til stede. Sanitet fantes ikke, og det 
beste du kunne håpe på hvis du ble liggende igjen på slag-
marken med innvollene i uniformsjakken, var at en våpen-
bror ga deg en slurk av vannflasken. Men dette var det en 
kamp om å få delta i! Og ikke nok med det, da Churchill 
tjenestegjorde i Afrika, satte hans mor himmel og jord i 
bevegelse for at også hennes andre sønn skulle få utsette 
seg for den samme risiko. Vi spør uvilkårlig om berettigel-
sen av disse krigene. Churchill problematiserer det over-
hodet ikke. Det gir My Early Life et tilsynelatende over-
fladisk, nesten lettvint preg. Men for en britisk offiser 
 eksisterte ikke problemet; derimot er det blitt vårt problem 
å skulle forstå dem. 

Churchill hadde publisert rapporter i britiske aviser fra 
kampene både i India og Sudan. Disse var blitt lagt merke 
til, og da Boerkrigen brøt ut høsten 1899, reiste han ikke 
som soldat, men som hovedkorrespondent for Morning 
Post. Han skulle komme til å utgi en rekke bøker og 
betraktet seg selv som skribent. At han i 1953 ble tildelt 
Nobelprisen i litteratur, sier sannsynligvis mer om det 
 politiske klima i Sverige enn om bøkenes skjønnlitterære 
kvaliteter, men denne siden av hans virksomhet bør ikke 
glemmes. Han var ingen orator. I motsetning til Hitler, 
som kunne oppildne en forsamling, men som fremstår 
 hjelpeløs på papir, var Churchills taler først og fremst 
skriftstykker. My Early Life ble utgitt i 1930, og om hans liv 
ikke var blitt lengre, ville han gått over i historien som en 
annenrangs forfatter og tredjerangs politiker. Men alt så 
annerledes ut ved fortellingens avslutning i 1902. Da var 
han 27 år og hadde nådd sitt mål, å bli valgt inn i Parla-
mentet; og av alle bokstavene som på engelsk vis med årene 
skulle flokke seg etter navnet hans, forble de to han satte 
høyest M.P., Member of Parliament. 

Per Christian Jersild, f 1935, er en svensk forfatter som 
også er lege, psykiater og sosialmedisiner. Han hadde nok 
drømmer tidlig om å bli forfatter, men valgte den trygge 
vei med medisinerutdannelse først, men startet tidlig med  
å skrive, og allerede i 1960 kom hans første bok, Regnelære 
ut. Bøkene spenner over et vidt temaregister, men med en 
samfunnskritisk grunntone.

En av hans mer kjente bøker, ”En levende själ”, er en 
Science Fiction roman om en amputert hjerne som lever 
sitt liv videre i et akvarium fylt med sterilt vann, og som 
kan kommunisere med omverden ved hjelp av et øye og 
med telepati, og som kan bevege seg rundt i akvariet ved  
å padle med ørene.

”Babels Hus” kom som sagt ut i 1978, og er senere filmati-
sert i 1981.
Pensjonisten Primus Svensson får et infarkt, legges inn på 
sykehus via politivakten da han først prøver å sykle etter 
hjelp, og vi følger så hans gang inn på sykehuset, og hvor-
dan det går når han under oppholdet også får konstatert 
pancreascancer. Profesjonsstrid og personstrid og avstand 
mellom pasient og personale er nok hovedtema i boken.

Dagens sykehusorganisering har kanskje redusert profe-
sjonsstriden og den autorative avstanden mellom pasient og 
personale, men effektivisering, spissfunksjoner kontra bred-
defunksjoner og poliklinisk behandling/dagbehandling med 
stadige kontakter i stedet for en samlet effektiv innleggelse 
gjør at romanen helt klart fortsatt er aktuell og leseverdig.

:Bokanmeldelser
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fra 1978 som fortsatt 
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det medisinske fakultet
Universitetet i Oslo

dr. gradsarbeid  
av magne stendal: 
«medisin fra død  
til liv»

AV ArIld egge

Antall obduksjoner er synkende. Det problematiske ved dette 
er innlysende og ble berørt av Sigrun Solberg i forrige 
nummer. Vi får i mindre grad en siste kontroll på hva pasi-
enter faktisk døde av. Videre er tilgang på organer en mini-
mumsfaktor som bremser transplantasjonsaktiviteten – ikke 
minst pga den vanskelige samtalen der dette skal tas opp. Vi 
er i et grenseland der ingenting er rutine, det er vanskelig å 
trenge seg på de nærmeste med slike problemstillinger. 
Klinikere kjenner denne situasjonen. 

Dette berører ”de store spørsmål” og man kunne ønske seg 
bakgrunn for egne meninger.   Sykehusprest, nå dr. philos 
Magne Stendal ved Ullevål sykehus, har forsvart sin dr. 
grad med temaet ”Medisin fra død til liv”. Et svært omfat-
tende verk på 850 sider. Ikke bare veier avhandlingen 1,2 
kg, den er tung på flere vis. Den belyser dette vanskelige 
tema fra alle relevante posisjoner: ”Framstilling og analyse 
av etiske, historiske, juridiske kommunikasjons-relaterte, 
medisinske, pedagogiske, praksisorienterte, psykologiske, 
samfunnsmessige og teologiske synspunkt på obduksjon og 
transplantasjon”. Man kan ikke i noen kortform yte dette 
arbeidet rettferdighet hva gjelder innhold og konklusjoner, 
men vi kan gjøre oppmerksom på det. Her er de fleste stener 
snudd, for ikke å si ”alle”. Det er i vår tid et høyst relevant 
spørsmål hvordan de ulike religioner forholder seg til pro-
blemstillingene – her redegjøres for 15 ulike livssyn, blant 
mye annet. Omfanget svarer til minst 3 NOU utredninger, 
har et detaljert register og en mengde relevante vedlegg – 
et oppslagsverk. 

Utdrag fra komiteens innstilling:
Den kanske största förtjänsten med avhandlingen är at forskaren 
inte reducerar frågor om obduktion/autopsi och organdonation 
till en medicinskteknisk, juridisk eller organisatorisk fråga utan 
ser dem ur ett mänskligt, humanistisk perspektiv. Hans hovud
fråga är hur dessa verksamheter angår mig som människa.

:Bokanmeldelser

Et svært omfattende verk om de store spørsmål.  
Hvordan tok denne ideen form? 
– Store og varige spørsmål av allmenn karakter har etter 
mitt skjønn krav på ei grundig framstilling og drøfting, som 
tek på alvor både individet som eit mangesidig vesen og 
samfunnet rundt individet. Eg var ikkje så gammal i sjuke-
hustenesta før eg merka meg at så vel obduksjon som organ-
donasjon som offisielt tema – ikkje minst i faglitteraturen – 
var nokså konsentrert om medisinske aspekt og viste tilsyne-
latande lite merksemd mot andre spørsmålsstillingar som 
desse verksemdene vekkjer i møte med pasientar og pårø-
rande. Særleg var eg forundra over å konstatere at bidrag frå 
teologi, psykologi og etikk var så godt som fråverande i 
denne samanheng, noko eg som sjukehusprest fann uhold-
bart og nærmast utoleleg. Dette vart bakgrunnen for ideen 
om ei tverrfagleg vinkling av det heile. Og sidan eg ikkje 
kjende meg bekvem med å vente på at nokon andre i beste 
fall skulle innfri denne ideen, begynte den like gjerne å ta 
form hos meg. Der har den gjennomgått mange faser og 
vore gjenstand for atskillege endringar. 

Dette er jo mer som de gamle doktorgrader, et livsverk eller et 
testament over ens virke. Hvor lenge har denne vært en del av 
ditt liv?
Fleire av problemstillingane i avhandlinga har eg i vari-
erande grad tumla med sidan 1982, då eg i flukt med ein 
reportasje som Æsculap hadde om obduksjonspraksisen ved 
norske sjukehus, fekk i oppdrag frå bispemøtet å levere ei 
utgreiing om og vurdering av same tema. Som ei frukt av 
dette arbeidet vart eg tre år seinare medforfattar og med-
redaktør av boka ”Den medisinske undersøkelse etter 
døden. Obduksjon.” Boka var eit fellesprosjekt med Olav 
Hilmar Iversen, Erik Enger og Ragnar Nesbakken m. fl.,  
og der eg for min del også hadde god drahjelp av Kristen 
Arnesen. Som mange av ”Overlegen” sine lesarar vil vite,  
var desse medisinarane sentrale aktørar i utforminga av lov-
givinga både for obduksjon og organtransplantasjon og for-
skriftene for dødsdefinisjon på 1970-talet. Ved sida av 
impulsar frå mange kliniske oppdrag ved livsavslutning med-
verka nok kontakten og samarbeidet med desse inspirerande 
føregangsfigurane til at eg tidleg på 80-talet også vart enga-
sjert av problemstillingar ved organtransplantasjon. Men det 
var først for 6-7 år sidan eg bestemte meg for å inkludere 
begge verksemdene som gjenstand for eit felles, skriftleg 
prosjekt. Bortsett frå forskingsmiddel frå Helse Sør-Øst for 
to år og lønna studiepermisjon frå arbeidsgivar i tre månader, 
er avhandlinga utført ved sida av full presteteneste. Slike 
vilkår har naturleg nok medverka til at ho har blitt eit lang-
drygt prosjekt og i den forstand har vorte eit livsverk.

Intervju med Magne Stendal om  
avhandlinga «Medisin frå død til liv»

Foto: Stéphane L
elarge
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Arbeidet beveger seg i rommet mellom religion, verdier, sam
funn/individ, medisin. Du er teolog og kvalifisert i flere av disse, 
men kanskje ikkje akkurat medisin. Likevel inntar du overbevis
ende legens synsvinkel. Dette må jo være resultat av mangeårig 
og tett samarbeid med leger? Kan du si noe om det? 
–  Ja, avhandlinga er så avgjort eit resultat av mangeårig og 
tett samarbeid med legar innanfor ulike greiner av spesia-
listhelsetenesta. Her ligg utvilsamt noko av forklaringa på 
at eg som ikkje-medisinar på eit visst tidspunkt fann det 
nærliggjande å gjere to medisinske verksemder til gjenstand 
for eit slikt arbeid. Med Erik Enger gjennom mange år i 
rolla som ’gudfar 1’ og Jan Mæhlen som ’gudfar 2’, supplert 
av eit utsøkt nettverk av medisinske samtalepartnarar om 
avgrensa felt, kom prosjektet omsider i mål i år. 
Denne interessa og støtta frå det medisinske fagmiljøet som 
prosjektet har vore omgitt av rokkar ikkje ved det faktum at 
det er eg som har hatt regien frå start til mål. I dette til fellet 
er det såleis langt ifrå tale om ei avhandling med påhalden 
medisinsk penn. At noko av motivasjonen min for arbeidet 
har vore å medverke til eit løft for spesialisthelsetenesta på 
dei to områda, er ikkje det same som at premissane for og 
utøving av legerolla i samband med obduksjon og organ-
donasjon er kjemisk fri for kritisk søkjelys. Bl.a. legg eg 
ikkje skjul på mi undring over at behandlingsansvarleg lege 
som oftast synest å ville slå seg til ro med den kliniske 
 dødsdiagnosen og dermed konsolidere utviklinga i retning 
av ein stadig lågare obduksjonsprosent.
I tillegg til dei medisinske kontaktpersonane har eg nytt 
godt av ein dialog med så vel historisk som juridisk, psyko-
logisk og teologisk fagmiljø. I så måte har eg i stor grad 
også inntatt historikaren, juristen, psykologen og teologen 
sine synsvinklar. Dette mangfaldet av ikkje-medisinske 
 fagfelt rundt ein medisinsk tematikk er noko av det som 
særpregar denne avhandlinga. 

Du mistet aldri motet?
– På den eine sida har eg heile tida hatt ei førestelling om at 
dette prosjektet var viktig å realisere. Det har nok gitt meg 
slitestyrke i det lange løp.  Men også erfaringar frå elleve 
fullførte sykkelritt frå Trondheim til Oslo har truleg hatt 
noko å seie for korleis eg har takla den lange prosessen med 
prosjektet, om eg skal lytte til min trufaste og kloke makker 
gjennom denne gjentatte distansen, kardiologen Knut 
Gjesdal. Han siktar her til det å melde seg på eit løp du 
anten ikkje veit eller har fortrengt sidan forrige gang kor 
langt det er og korleis møtet med  seige motbakkar og 
kjensla av utmatting stiller deg på prøve og kan framkalle 
staheit. På den andre sida må eg vedgå at eg tidvis har vore 
usikker på om eg gjennom det omfattande opplegget mitt 
og med over tre tusen referansar har vore for ambisiøs og 
dermed kanskje ville få det heile refusert; at eg så å seie ville 
bli diskvalifisert fordi eg nærmast gjorde løypa ekstra lang. 

At prosjektet har stilt meg overfor mange utfordringar,  
kan knapt overraske dei som har bladd i sluttproduktet. 
Men motet og motivasjonen har eg heldigvis ikkje måtte 
etterlyse. 

Hvordan ser du at dette arbeidet kan komme best mulig til 
nytte? 
–  For det første satsar eg på at arbeidet vil vekkje interesse 
og fenge ’feltarbeidarar’ innanfor spesialisthelsetenesta. For 
det andre har det vore ei målsetting å nå helse- og sam-
funnsinteresserte borgarar og sentrale helsestyresmakter 
med ein kritisk gjennomgang av ei rekkje forhold som gjeld 
haldningar, ordningar og praksis i samband med dei to 
aktuelle verksemdene og tilføre både enkeltmenneske og 
samfunnet eit godt grunnlag for å hanskast med temaet 
fram mot slutningar og praktiske implikasjonar, men også 
visse omleggingar av lovverket.

 Er det noe du selv syns er spesielt viktig med dette arbeidet  
– noe du ønsker å fremheve overfor potensielle lesere?
–  I følgje dekanus Finn Wisløff er dette den første avhand-
linga av ein teolog som er levert inn ved Det medisinske 
fakultet. Det er også den lengste avhandlinga han kjenner 
til i fakultetets historie. I mine øyre er dette naturlegvis 
meir artig enn det er viktig. Det som derimot er viktig er at 
storleiken på produktet ikkje skremmer travle klinikarar frå 
å opne det. Hovudteksten (utan noteapparat) er lett leseleg 
og forutset ingen bestemt fagbakgrunn. Dei færraste vil nok 
pløye ei slik avhandling frå perm til perm, men heller ha 
glede av den som ei ressursbok eller eit oppslagsverk. Her 
kan det fyldige innhaldsregisteret og saks- og forfattar-
registeret vere til hjelp.

Komitebedømmelsen var overstrømmende.  
De må ha hatt en stri jobb?
–  Omfanget på det arbeidet komiteen vart tildelt var neppe 
eigna til å framkalle overstrøymande reaksjonar. Snarare 
tvert imot. Utanforståande røyster har på dette punktet – 
ikkje utan grunn – uttrykt medkjensle med komitemedlem-
mane. Eg måtte smile då ein av dei i samband med disputa-
sen gav uttrykk for at dei ikkje hadde kompetanse til å 
bedømme alle delar av avhandlinga og at dei burde ha vore 
endå fleire enn dei fire som var. Eg er for min del glad for 
at dei fire fullførte oppdraget frå fakultetet. Og sjølvsagt er 
eg ikkje mindre glad for tilbakemeldinga på konseptet mitt. 

Hvordan kan man skaffe seg boken?
–  Om etterspørselen gir grunnlag for det, vil eg i første 
omgang be om eit nytt opplag frå forlaget Unipub. Interes-
serte kan kontakte meg på mag-sten@online.no. I neste 
omgang kan det bli aktuelt å gjere den tilgjengeleg i ei 
noko anna form og for eit større publikum.
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Det første jeg vil gjøre som nyvalgt 
leder for FaMe - den fagmedisinske 
søylen i Legeforeningen- er å takke 
Jannicke Mellin-Olsen for innsatsen 
hennes i den første ”formelle” perio-
den av sammenslutningens eksistens. 
Hennes slogan ”Fagforening og for-
ening for faget i frodig fellesskap”, har 
vært sterkt medvirkende til at det har 
utviklet seg en, om ikke sterk, så en 
gryende fellesskapsfølelse blant repre-
sentantene for de fagmedisinske for-
eningene på møtene som har vært 
avholdt - og ikke minst på Landssty-
remøtet i Bodø! Som hun beskrev det 
allerede i ”Overlegen” for et år siden, 
så har det vært et økende ønske, og 
behov, innad i foreningen for å høre 
de fagmedisinske synspunktene i 
dagens debatt- også ikke minst til 
bruk utad i foreningens arbeid. Som 
leder av Norsk Gynekologisk Foren-
ing har det vært merkbart i løpet av 
den siste stortingsperioden og med de 
helsestatsrådene som vi har hatt. Det 
er ingen grunn til å tro at dette beho-
vet vil bli mindre framover - ref. den 
pågående pandemien! 

Så nå gjelder det å utvikle dette fag-
lige fellesskapet videre, i et samfunns-
miljø, som jeg opplever det, i økende 
grad er preget av hindringer, styrt 

som det er av teknokratiske og økono-
miske overtoner, med en smule islett 
av juridiske trusler og overivrig doku-
mentasjonstvang. Nettopp når Lege-
foreningen etter hvert har innsett at 
det er behov for en styrking av det 
faglige preget i foreningens arbeid, ser 
vi en samfunnsutvikling mot ”revisor-
preget dokumentasjonsstyring” av 
helsevesenet. Eller er det bare para-
noide tvangstanker fra en ”gammel-
medisiner” som ikke innser at den 
utviklingen vi er oppe i er den rette 
veien å gå? Dersom det er en utvikling 
som ikke kan påvirkes ved vår innsats 
er det kanskje like godt å ”legge seg 
ned og dø”, resignere, akseptere øko-
nomenes og politikernes planer og 
skisser, bøye nakken og slite videre?

Min karriere i Legeforeningen strek-
ker seg over mange år, i Ylf, Of, 
Akershus legeforening og i Norsk 
Gynekologisk Forening. Jeg har vært 
delvis frikjøpt hovedtillitsvalgt for 
Legeforeningen i Akershus med 
arbeidssted i Fylkeskommunen, paral-
lelt med å være prosjektleder for SiAs 
kvalitetsforbedringsprogram. Jeg har 
sittet i UEMS/ European Board and 
College of  Obstetrics and Gynaeco-
logy (EBCOG) i en årrekke og i Spe-
sialitetskomiteen da vi startet med 

avdelingsakkreditering etter engelsk 
modell, og har vært leder av Legefo-
reningens kvalitetsforbedringspro-
gram da vi introduserte Foreningens 
”kvalitetsdager”, ”kvalitetskurset” og 
termen ”Pasientsikkerhet” i norsk 
medisin. Det er med dette som  bak-
grunn når jeg sier at jeg alltid - som 
Jannicke - har oppfattet fag og fagfo-
rening som to sider av samme sak. 
Faglig forbedring, kvalitetsforbedring 
om en så vil, kan bare skje der det er 
skikkelige arbeidsforhold, der det er 
ordnede forhold mht lønn og fritid, 
der det er tid og muligheter til faglig 
utvikling, der det er et miljø som 
befordrer alle disse faktorene. Derfor 
er ”samhandlingen” mellom søylene i 
Legeforeningen så viktig, fag og fag-
forening må knyttes sammen - og 
skilles der det er viktig, det være seg 
om det er egne medlemmer som mis-
tolker situasjonene eller når eksterne 
krefter ikke ser helheten. Denne hel-

FaMe
Rolf S. Kirschner, 
nyvalgt fame-leder
det er en utfordring å få fram faglig utvikling, forskning og kvalitets-
forbedring i et helsevesen preget av økonomiske kalkyler og struk-
turelle endringsfilosofier, i et samfunn mer og mer styrt av politikere 
uten særlig tung yrkesbakgrunn, der media ligger som en populis-
tisk tung støvel på gasspedalen.
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heten har vært en hovedsak slik jeg 
har sett Legeforeningen og legerollen, 
være det seg i lønnsforhandlinger 
lokalt eller sentralt, i diskusjoner i 
Driftsstyret i Akershus Fylkeskom-
mune, i avdelingens kvalitetsutvalg 
eller utdanningsutvalg, eller ved 
akkreditering av avdelinger i inn- eller 
utland. To sider av samme sak!  

Og dermed er vi tilbake til dagens 
situasjon - og hvorfor fagligheten MÅ 
få mer plass i myndighetenes bevisst-
het enn vi ser i dag, og der Legefore-
ningen må få løftet den fram i den 
kontinuerlige dialogen som foregår. 
Det er en utfordring å få fram faglig 
utvikling, forskning og kvalitetsfor-
bedring i et helsevesen preget av øko-
nomiske kalkyler og strukturelle 
endringsfilosofier, i et samfunn mer 
og mer styrt av politikere uten særlig 
tung yrkesbakgrunn, der media ligger 
som en populistisk tung støvel på 
gasspedalen. Dessverre er det lett å se 

at utviklingen ikke har vært gunstig 
det siste tiåret, eksemplene er så 
mange at jeg ikke skal trekke dem 
fram her. En av mine personlige hjer-
tesaker, kvalitets- og pasientsikker-
hetsarbeidet, er kanskje det beste 
eksempelet på en flaggsak som er blitt 
dels et mantra og dels en salderings-
post, der det snakkes høyt og vakkert 
fra myndighetenes side, samtidig som 
budsjettene skjæres inn til benet slik 
at både faglige utviklingsmuligheter 
og fokuserte arbeidsforhold blir ska-
delidende. Med dårligere kvalitet som 
et resultat!!

Dermed har jeg signalisert at det er 
store utfordringer i den fagmedisinske 
kretsen, også fordi, som jeg oppfattet 
det, mange av representantene som 
deltok på det første møtet, var ferske i 
denne sammenhengen. Det betyr 
muligens at det er mange som har del-
tatt mer i fag- og spesialistmiljøet og 
ikke så mye i Dnlf, og dermed trenger 

vi tid både til å bli kjent med hveran-
dre og det de enkelte representerer, så 
vel som å bli ”oppdradd i Legefore-
ningsånden”, slik at vi kan levere det 
som er nødvendig for å få belyst fag-
lighetene på skikkelig vis! Vi er også 
interessert i å se noe mer på hva de 
ulike foreningene har for erfaringer 
fra europeisk og annet internasjonalt 
samarbeid, slik at disse erfaringene 
evt. også kan brukes nasjonalt.

Vi ser fram til et stadig bedre samar-
beid innad i Legeforeningen, med 
både yrkes- og lokalforeningene, og 
vet at vi har gode støtter i Sentralsty-
ret, og har gode hjelpere i sekretaria-
tet som støtter oss, og vil starte alle-
rede inneværende måned med en 
samling der det videre arbeidet vil bli 
planlagt. Og om vi ikke løper New 
York-maraton, slik som Jannicke og 
andre gjorde det sist, håper jeg vi skal 
klare utfordringene som venter inn i 
den nye perioden. 

FaMe

Medlemmer og landsrådsrepresentanter!
Sett av 15. -16. april 2010

Da blir det Vårkurs på Soria Moria 
for alle medlemmer

Det blir også landsrådsmøte med ordinære saker 
Det vil bli sendt ut mer informasjon senere. 

Se også Overlegeforeningens hjemmeside 
http://www.overlegeforeningen.no / 

http://www.legeforeningen.no/index.gan?id=144638&subid=0 . 

Tema og forelesere vil bli publisert der så snart 
det er klart fra kurskomitéen.

Foreløpige tema:
        Produksjonspresset i sykehus, Pensjon,
 Foretaksreformen, «Havarikommisjonen»
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B-PostAbonnement
Husk å melde adresseforandring 

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




