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«En stor 
bør ble 
tatt av 
skuldrene 
mine da 
jeg sluttet»

thore henrichsen
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Her står det en annonse
i papirutgaven.
Av hensyn til reklameregler,
er denne tatt ut av den
elektroniske utgaven.
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Det var ikke uten videre enkelt å forstå 
hvorfor reservasjonssaken burde opp til 
ny organisatorisk behandling på Lege
foreningens landsstyremøte etter at saken i 
praksis var avgjort i et forlik mellom Høyre 
og Kristelig folkeparti, som nå er enige om 
at legene ikke lenger skal ha en formell rolle 
i forhold til kvinners abortsøknader. 

Det såkalte «Altavedtaket» fra 2013 slo 
fast at «… alvorlige samvittighetsgrunner 
knyttet til liv og død kan gi grunnlag for at 
leger gis reservasjonsmulighet for deltakelse 
i henvisning og behandling.» Fordi vedtaket 
også slo fast at befolkningens lovbestemte 
rettigheter skulle gå først, har de som mener 
at leger skal kunne slippe å skrive under på 
abortsøknaden hele tiden sagt at det dreier 
seg om reservasjonsmulighet, ikke en rett. 

Legenes rolle ved abort er svært begrenset 
i Lov om selvbestemt abort. I tillegg har 
svært mange abortsøkende tatt direkte 
kontakt med gynekologiske poliklinikker. 
Temperaturen i debatten har nok ikke stått 
i forhold til sakens praktiske sider, i hvert 
fall ikke der avstanden til gynekologiske 
poliklinikker er liten, og legetettheten høy.

Det er koplingen til selvbestemt abort som 
har gjort reservasjonssaken så eksplosiv. 
Den har vært en udetonert bombe for 
Legeforeningen, som i fjor fattet det mange 
oppfattet som et kompromissforslag, men 
der de praktiske konsekvensene var dårlige 
utredet, og heller ikke i særlig grad er blitt 
forsøkt klaret opp i siden den gang.

En undersøkelse utført blant Ylfs med
lemmer viste at 77 prosent er i mot en 
reservasjonsmulighet, i likhet med flertallet 
av høringsinstansene i Legeforeningen, 
bestående av blant annet gynekologene, 
de største yrkesforeningene Af, Of og Ylf, 
samt Norsk forening for allmennmedisin. 
Andre, som Oslo legeforening, har ikke 
klart å samle seg om et felles syn, mens 
Akershus legeforening har nøyd seg med å 
protestere på at fjorårets landsstyrevedtak 
er blitt politisk misbrukt. 

Det som fikk opp temperaturen en 
smule på landsstyremøtet var et resolu
sjonsforslag fra Elisabeth Swensen, Anna 

Stavdal og Unni Gopinathan med flere. 
Det fikk overraskende mange stemmer, 
gitt ordlyden: «Leger i den offentlige 
helsetjenesten skal ikke ha adgang til å 
reservere seg mot oppgaver som til
ligger rollen slik den er definert i lov
verk og offentlige inngåtte kontrakter». 
Forslaget kunne nok i større grad ha 
overlevd landsstyremøtet dersom det var 
mer spisset mot reservasjonssaken og hvis 
forslagsstillere og redaksjons komiteen 
hadde splittet det opp i sine enkelte deler 
slik at reservasjons motstanderne slapp å 
gi sin tilsutning til at leger bør bli et lydig 
redskap for myndighetene. Noen husker 
kanskje debatten om alderstesting av asyl
søkere og rutinemessige underlivsunder
søkelser av småbarn. 

At resolusjonsforslaget likevel fikk 53 av 83 
stemmer har vært tolket som at reservasjons
motstandere som stilte seg bak kompromiss
forslaget i fjor, men uten å tenke nøye nok 
over hva de egentlig gikk inn for, nå ønsket 
å markere sitt primære syn på saken. 

Selv om alle synes vel forlikte om Høies 
endelige løsning, er nok forslaget i hvert 
fall til en viss grad et skudd for baugen for 
allmennlegene som får sin rolle redusert 
til en diskusjonspartner. En fordel med 
det opprinnelige forslaget var at man 
skulle «merke» reservajonslegene så man 
kunne velge dem bort som fastleger, mens 
kvinnene nå vil møte de samme legene, 
men uten denne merkelappen. 

Da det ble referert til Adolf Hitler på 
talerstolen på Soria Moria var eneste 
grunn til å heve på øyebrynene at det kun 
var én referanse til ham, i motsetning til 
på allmennlegenes debattforum der nazi
Tysklands krigsforbrytelser er repetert ned 
til minste grusomme detalj.

For Legeforeningen er den politiske løsnin
gen på reservasjonssaken, og den innhold
sløse ordlyden som til slutt ble vedtatt, og 
som opprettholder fjorårets vedtak, en lyk
kelig løsning. Hitler er antakelig også glad 
for endelig å slippe å bli brukt som referanse 
i reservasjonssaken.  
 @perhelgem

lEnE JOHansEn
Journalist
lj@lenejohansen.com

Et flertall av Legeforeningens organisasjonsledd er i mot 
reservasjonsmulighet ved abort-søknader. Men fjorårets 
reservasjonsvennlige landsstyrevedtak står fortsatt ved lag. 
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– Hvordan gikk det til at du ble pediater?
– Egentlig hadde jeg tenkt å bli allmenn
praktiker, men i turnus skjønte jeg at jeg 
trengte å vite mer om barn. Avdelingsover
lege Jon SteenJohnsen i Porsgrunn for
barmet seg over meg og gav meg jobb i 
pediatrien, angivelig fordi jeg var så ivrig. 
Og da var det gjort. Etter hvert kom jeg til
bake til Oslo og havnet ved en tilfeldighet 
på Ullevål, hvor jeg ble værende i 20 år og 
noen måneder. 

– Hvordan vil du beskrive årene på Ullevål?
– Det var spennende oppgaver, et sam
mensveiset miljø og godt samarbeid 
avdelingene i mellom. Engasjementet, 
rausheten og tatingpåsparkethold
ningen som preget Ullevål i gamle dager 
var veldig spesiell, tror jeg. Kun én gang 
opplevde jeg at min henvendelse til en 
annen faggruppe ikke ble besvart med et 
umiddelbart «ja». Kanskje idylliserer jeg 
litt, det var selvfølgelig konflikter og pro
blemer som er blitt borte i glemselens slør. 
Men jeg husker fremdeles at jeg tenkte den 
gangen: «Fy søren, så heldig jeg er som får 
jobbe her!». Et stipend, betalt av Ullevål, 
gav meg muligheten til å være «visiting 
doctor» på et stort barnesykehus i Lon
don. Oppgaven min var å lære intensivbe
handling av barn. Etter perioden fikk jeg 
jobb der, og var til sammen nesten to år på 
Great Ormond Street Hospital. Da fikk jeg 
den teoretiske og håndverksmessige kom
petansen til å være med å bygge opp barne

intensiv på Ullevål, som ble lagt inn som en 
viktig ny enhet da barnesenteret der stod 
klar til bruk i 1998. Jeg var nok den første 
barnelegen i Norge som dro utenlands for 
å lære dette, tror jeg. 

– Men så kom OUS-prosessen… 
– Så kom OUSprosessen. Det er ikke sik
kert at det er så dumt å slå sammen Riks
hospitalet og Ullevål, men jeg er helt sikker 
på at måten det ble gjort på var enestående 
dårlig. Man stykket opp pasient ene i 
organer, for eksempel fikk barn med hjer
telidelser base på Rikshospitalet, mens 
andre tilhørte Ullevål. Men hele tiden 
gikk de tyngre lidelsene én vei, nemlig til 
Rikshospitalet. Slik mistet Barneavdeling en 

store deler av pasientgrunnlaget sitt og 
krympet stadig mer. Ønsket vårt om å få 
erstatning for det vi mistet, fikk vi ikke 
gehør for. Helger og fritiden ble brukt til 
å skrive utallige rapporter hvor vi kom med 
gode argumenter mot denne oppsplitting en, 
men lokomotivet som hadde begynt å rulle, 
var så tungt at det var umulig å stanse. Det 
ble som å dytte en stein oppover som så 
trillet ned igjen gang på gang. Jeg følte 
heller ikke at vi hadde ledere som jobbet 
for vår sak. Til slutt ble det meningsløst å 
drive intensivmedisin under slike forhold, 
grunnlaget ble rett og slett borte. Vi kunne 
ikke gjøre noen god jobb med den andelen 
vi satt igjen med. I dag har jeg fått det hele 
litt på avstand, men den gang var det søvn

«Jeg kunne  
ha blitt. Og 
valgte å gå»

«Det er ikke sikkert 
at det er så dumt å 
slå sammen Riks
hospitalet og Ullevål, 
men jeg er helt  
sikker på at måten 
det ble gjort på var 
enestående dårlig»

Thore Henrichsen bygget opp barneintensiv- 
miljøet ved Ullevål, men etter utallige søvnløse  
netter i forbindelse med omorganiseringen av Oslo-
sykehusene orket han ikke mer, og sluttet.  
– Til slutt ble det meningsløst å drive intensiv-
medisin under slike forhold, sier han.
tekst: kristin Mack-Borander  i  foto: paal audestad

teMa i  ous-prosessen
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løse netter og mye grubling i forsøk på å 
finne løsninger. Jeg tør påstå at vi hadde 
pasienten i sent rum og som drivkraft i vår 
argumentasjon. Jeg prøvde å snakke med 
overordnede for å se om vi kunne møtes på 
noe vis, men det viste seg å være umulig. 
Det var også lagt opp til i OUSprosessen 
at Oslosykehus ene skulle gi fra seg deler av 
pasientgrunnlaget til andre sykehus. Man 
ble samtidig gitt en mulighet til å søke seg til 
Drammen sykehus eller Ahus, og dette var 
ønsket som en del av omstrukturering en av 
sykehus enes nedslagsfelt. Beskjeden var klar: 
Skal dere slutte, må dere gjøre det nå dersom 
dere vil ha med dere nåværende betingelser 
til neste arbeidssted. Etter hvert skjønte jeg 
at jeg måtte ta et valg. Det var ikke lett. Jeg 

var innom alle alternativer, inkludert å starte 
kafé med kona. Hun så hvordan jobbsitua
sjonen gnagde på meg, men heldigvis var 
hun også klar over at jobben på Ullevål var 
«barnet mitt», og at det derfor var et valg 
jeg alene måtte ta. Det hører også med til 
historien at jeg hadde to gutter på tre år 
den gangen og min kone hadde lyst til å 
komme seg litt ut av byen. Jeg hadde altså 
gode grunner til å gå, samtidig som Dram
men sykehus syntes som attraktivt nok til at 
jeg kunne takke ja. 

– Den direkte årsaken til at du forlot ditt 
gamle arbeidssted var altså OUS-sammen-
slåingen?
– Svaret på det er ubetinget ja, det har jeg 

aldri lagt skjul på. Samtidig som det å gå 
ble en veldig mild protest. 
– Hvordan er livet nå sammenliknet med 
hvordan det var?
– På Ullevål var mantraet på slutten hele 
tiden å bygge ned. Her på Drammen er det 
motsatt, man skal bygge opp. Utvide. Det 
er veldig godt å være på et sted hvor man 
ser fremover. Men til forskjell fra Ullevål, 
er arbeidsdagen mye preget av produksjon. 
På Ullevål var det mer tid til fordypning og 
rom for å gå grundigere inn i hver enkelt 
pasient. Nå produserer jeg det jeg skal og er 
ferdig når arbeidsdagen er slutt. Det å ikke 
lenger ha noe ledelsesansvar, er også en let
telse. Å være leder og samtidig kliniker, slik 
jeg var, gjør at man fort får et særlig stort 

– på ullevål var mantraet på 
slutten hele tiden å bygge ned. 
på drammen er det motsatt, 
man skal bygge opp, utvide. 
det er veldig godt å være på 
et sted hvor man ser fremover, 
forteller thore henrichsen.
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«Ullevål er som en gammel venn og ja, jeg savner 
«den gamle vennen min» – det vil si Ullevål for ti år siden. 
Men hun er dessverre død»

Administrende 
direktør  
Bjørn  
Eriksteins 
kommentar: 
– Jeg forstår at en av 
ildsjelene bak oppbyg-
gingen av et godt 
fagmiljø på ullevål 
opplevde at endrin-
gene var vanskelige. 
det har selvsagt aldri 
vært meningen å 
svekke tilbudet og 
jeg håper og tror det 
heller ikke er tilfelle. i 
omstillingen var det jo 
nettopp meningen at 
fagmiljøer som var på 
flere steder skulle bev-
ege seg mot hverandre 
og samarbeide - og da 
endres selvsagt noen 
bestående enheter. 
dette må vi tåle så 
lenge vi beholder 
kompetansen overfor 
pasientene, og mitt 
inntrykk er at sykehu-
sets samlede kom-
petanse og behandling 
innen dette området er 
god i dag.  L.J.

engasjement for sin avdeling. Personlig følte 
jeg at skuta mi sank, og at en stor bør ble tatt 
av skuldrene mine da jeg sluttet. Tapet er at 
jeg mistet faget der jeg satt inne med spiss
kompetanse. Og det å gå fra å være rimelig 
god på et smalt felt til å bli en generalist 
som ikke skiller deg vesentlig ut fra andre 
på noen som helst måte, koster noe men
talt. Og så mistet jeg mange svært gode kol
leger, og de savner jeg fortsatt. Jobben ga 
meg en bred arbeidsflate, jeg kjente mange 
på Ullevål.

– Føler du at din innsats ble verdsatt slik 
den burde? 
– I de årene vi bygget det hele opp, ja. 

– Er du bitter?
– Nei, men jeg synes fremdeles det er for
ferdelig det som skjedde.  Og veldig erger
lig. Her hadde vi klart å bygge opp noe så 
unikt som et nærmest komplett barnesenter 
og så kom det noen og ødela alt sammen. 
Det var en brutal måte å kjøre en prosess 
på, med enorme omkostninger både øko
nomisk og menneskelig.  Jeg kunne sikkert 
hensatt meg i en slags sårhetsfølelse, men 
det har ingen hensikt og det er heller ikke 
noe som presser seg på. Det stikker dessuten 
ikke dypere enn at hvis noen tilbød meg 
å drive barneintensiven på Ullevål igjen 
så ville jeg grepet sjansen, forutsatt at den 
kunne driftes på en måte som jeg synes er 
fornuftig. Som pensjonist er det den tiden 
vi, og jeg, bygde opp barneintensiven, jeg 
kommer til å se på som selve «prime time» 
i min yrkeskarriere, vil jeg tro. Men som en 
kamerat sa: «Intensivmedisin er slitsomt og 
krevende. Kanskje skal livet ha forskjellige 
faser og kanskje er det ikke så ille at det gikk 
som det gjorde». Det kan være noe i det.

–Så du savner Ullevål?
– Absolutt. Ullevål er som en gammel venn 
og ja, jeg savner «den gamle vennen min» 
– det vil si Ullevål for ti år siden. Men hun 
er dessverre død.

– Hva med Ullevål for tre år siden – er det 
en venn du savner?
– Nei. «Go’følelsen» ble borte i tråd med 
at avdelingen og Barnesenteret  ble pulveri
sert. Miljøet råtnet litt på rot, den energi
givende stemningen hvor vi hele tiden 

dyttet hverandre fremover for å bli bedre, 
forsvant. Jeg kunne ha blitt. Og valgte å gå. 

– Hva brukes den nye fritiden til, har du 
fått noen nye hobbyer?
– De to guttene mine tar mye av min tid 
på kvelden og ettermiddagen, tid som ellers 
sikkert ville gått med til jobb. Og så er jeg 
leder for klinisk etikkkomité her på Dram
men sykehus. Det gir meg mye. Jeg trengte 
et nytt faglig ben å stå på, noe annet å 
engasjere meg i. I løpet av årene på Ullevål 
dukket det stadig opp etiske problem
stillinger, så etikk er et felt som har interes
sert meg lenge.

– Har du noen gang angret på valget du tok?
– Nei. Slik det ble, var det helt nødvendig 
for meg å gå. Totalt sett er jeg fornøyd med 
livet slik det er nå.
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– i dag har jeg fått det hele litt på avstand, men den gang var 
det søvnløse netter og mye grubling i forsøk på å finne løs-
ninger, sier thore henrichsen.

teMa i  ous-prosessen
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tekst: kristin Mack-Borander  i  foto: paal audestad

– Hvorfor sluttet du?
– Jeg var uenig i sammenslåingsprosessen av de 
store Oslosykehusene. Ledelsen sa de ville ha 
fagfolk med i prosessen for å få den til å bli så 
god som mulig, og vi etablerte arbeids grupper. 
Innspillene våre ble ikke tatt til følge og mange 
følte de brukte mye tid til ingen nytte. De 
farene ved sammenslåingen som vi påpekte, 
personalflukt og forvitring av fagmiljøer, har 
siden blitt en realitet. Vi pekte også på at 
Ahus var underdimensjonert i forhold til sitt 

opptaksområde. Og hvordan det har gått med 
dét, vet vi jo alle.  Fusjonsprosessen førte para
doksalt nok til en oppsplitting av fagmiljøer i 
ulike lokasjoner, som det så fint heter. Jeg tror 
det finnes ca. 30 lokasjoner i  OUS, spredt 
på forskjellige geografiske områder, med én 
overordnet ledelse. Geriatri tilhører medi
sinsk klinikk, som ble en svær «kladas» med 
mange ansatte fra forskjellige miljøer. Det sier 
seg selv at slike enheter er vanskelig å lede, noe 
man forsøkte å løse ved å lage ulike ledelses og  

ansvarsnivåer. Resultatet ble en betydelig byrå
kratisering med kontrollmekanismer som hin
dret kommunikasjon og beslutningsprosesser. 

– Hvordan ble du selv berørt?
–  Selv ble jeg direkte berørt ved at min avdel
ing ble splittet opp i akuttgeriatri og slag 
lokalisert på  Ullevål, og poliklinikk, dagbe
handling og rehabilitering på Aker. Vi møtte 
ingen forståelse for ønsket om at geriatri skulle 
være samlet på ett sted, argumentet var plass

Fant arbeidsgleden 
igjen på lovisenberg
Geriater Renate Pettersen var seksjonsoverlege ved Aker sykehus. 
Etter 22 år sluttet hun og begynte som overlege ved geriatrisk 
avdeling på Lovisenberg sykehus. Og hun angrer ikke.

«Jeg tror at vi leger er 
litt slik, vi strekker oss 
lenger så lenge arbeidet 
oppleves givende og 
meningsfullt»

renate pettersen
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mangel. Vår avdelingsleder hadde møte med 
legene på Aker en halvtime i uken, ellers var 
hun på Ullevål. Kommunikasjonen mellom de 
to stedene begrenset seg til en videooverføring 
på morgenmøtet. For meg var denne oppsplit
tingen en stor ulykke, ikke bare for kollegialt 
samhold og klinisk praksis, men også for spesi
alistutdanning og forskningsmuligheter. 

– Så OUS-prosessen var årsaken til at du 
sluttet?
– Ikke nødvendigvis sammenslåingen i seg selv, 
men måten det ble gjort på, ja.

– Var det et vanskelig valg?
– Ja, det var det. Jeg hadde aldri drømt om 
at jeg skulle slutte på Aker etter så mange år. 
Men jeg så hvordan den ene avdelingen etter 
den andre ble nedlagt, jeg så mange gode kol
leger forsvinne, jeg så meg selv som en brikke 
i et stort maskineri som ikke fungerte til beste 
for pasientene. De ble kastet rundt i systemet, 
for eksempel måtte de reise til Ullevål for å få 
tilsyn eller ta røntgenbilder. Noe internt tran
sportsystem fantes ikke, vi bestilte ofte drosje 
fordi ambulansen ikke hadde kapasitet. Det 
var ikke samme røntgen og journalsystem, alt 
måtte faxes. Ventetiden økte og det ble lettere 
å gjøre feil. Pasientene led under dette og det 
ble utslagsgivende for min del. Etter å ha tenkt 
lenge frem og tilbake, kom jeg til at jeg måtte 
bytte arbeidssted for å få tilbake følelsen av å 
gjøre en god jobb som lege. 

– Hva er forskjellen mellom Aker og Lovisen-
berg?
– Her på Lovisenberg er det mindre, mer over
siktlige forhold og en enkel ledelsesstruktur. 
Jeg vet hvem sjefen min er og når han kom
mer neste gang. Det er enkelt å kommunisere. 
Jeg kan ta én telefon, formidle det jeg har på 
hjertet og da blir det tatt tak i. I tillegg har vi 
alt på et sted, pasientene må ikke farte frem og 
tilbake. Hver morgen samles alle leger på mor
genmøtet, ser på røntgenbilder og diskuterer 
kasus. Dette gir kollegialt samhold og grobunn 

for kontinuerlig læring, samtidig som det blir 
mulig å løse problemer enkelt og raskt.  Alle er 
innstilt på å yte service for hverandre, uansett 
yrkesmessig bakgrunn. Og så er min erfaring 
at man på Lovisenberg, tross høy turnover, får 
aksept, og ikke korreks, dersom en pasient vur
deres å trenge et liggedøgn til. 

– Er det forskjell i arbeidspress på de to 
stedene?
– Nei, det er like travelt, og det blir ofte over
tid. Men det bryr jeg meg ikke så mye om, bare 
jeg får gjøre jobben min. Jeg tror at vi leger er 
litt slik, vi strekker oss lenger så lenge arbeidet 
oppleves givende og meningsfullt. Er systemet 
dårlig derimot, med liten tilhørighetsfølelse og 
mye som hindrer en i å gjøre det man ønsker 
mest av alt, nemlig å hjelpe pasientene, da er 
det lett at rausheten glipper. I stedet begynner 
man å pukke på rettighetene sine.

– Undervurderte ledelsen bak OUS-prosessen 
viktigheten av dette profesjonsaspektet?
– Ja, det vil jeg si. 

– Du blir 63 år og har nå jobbet på Lovisen-
berg i ni måneder. Var overgangen vanskelig?
– Overhodet ikke. Jeg ble tatt godt i mot av 
kolleger og følte jeg skled rett inn. Det er vel
dig god stemning her, mye humor og arbeids
glede. Nesten som Aker i gamle dager, faktisk.

– En ren solskinnshistorie, altså?
– Som jeg sa til sjefen min her om dagen: «Du 
aner ikke hva du har gjort ved å ansette meg på 
mine gamle dager. Du har reddet livet mitt!». 
Det er satt på spissen, men allikevel litt sant. 
Jeg har aldri angret på valget og satser på å 
jobbe til jeg blir 70. Så ja, det er en solskinns
historie.

«Kommunikasjonen mellom de to stedene begrenset seg
til en videooverføring på morgenmøtet»

Administrende direktør Bjørn Eriksteins kommentar: 
– Jeg er jo klar over at vi dessverre ikke har fått sam-
let hele dette fagmiljøet på den måten som er best for 
både pasienter og ansatte. og jeg har forstått at det var 
en lege i dette miljøet som sluttet av disse årsakene. 
det er nok slik at fagmiljøet i en periode nå har måttet 
forholde seg til at miljøet har vært delt på de to tidligere 
syke husene fordi vi ikke har klart å samle alt på ullevål, 

der det ikke er nok plass. forskjellen fra tidligere er at de 
deler av kjeden som hører sammen ble samlet, men ikke 
alle grupper under samme tak. det er dessverre fortsatt 
slik at de som f.eks. jobber med akuttgeriatri er samlet 
og de som jobber med slag er samlet – mens det beste 
for både fag og pasienter hadde vært om all geriatri var 
samlet under samme tak – og det jobber vi for.  L.J.
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– her på lovisenberg er det mindre, mer oversiktlige forhold og en enkel ledelsesstruktur. 
det er enkelt å kommunisere, sier renate pettersen, overlege ved geriatrisk avdeling.

teMa i  ous-prosessen
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– For de som velger å ikke søke ut av bedrift en 
er det viktig å se hvordan endringen skaper 
nye muligheter sier Sturle Danielsen Tvedt, 
førsteamanuensis ved Høgskolen Stord/
Haugesund og amanuensis II ved Universi
tetet i Bergen.

Tvedt har forsket på den gode omstillings
prosessen og sier at det ikke finnes mer eller 
mindre sunne omstillinger, men gode og dår
lige omstillingsprosesser.

– Det finnes ikke en omstilling som er så 
godartet eller positiv at den ikke kan rotes til 
ved en dårlig gjennomføringsprosess, sier han.

Rotet til. Et av eksemplene han drar frem 
på omstillingsprosesser som de fleste ansatte 
burde kunne mene var positivt var sekstim
ers arbeidsdag, men som likevel ble rotet til 
av dårlige prosesser. Han legger vekt på at 
omstillingsprosesser ikke skjer med organ
isasjoner, men enkeltindivider som jobber i 
den organisasjonen. Uansett hva som er det 
offisielle formålet med omstillingsprosessen, 
så forholder folk seg mest til hvordan det 
påvirker deres egen arbeidssituasjon.

Psykologen John Petter Fagerhaug sier at de 
fleste omstillinger medfører usikkerhet, som 
igjen fører til frykt. I følge Fagerhaug bruker 
vi ulike strategier for å forholde oss til den 
frykten. Det er ofte stor forskjell mellom det 
som faktisk skjer i organisasjonen og det vi 
frykter holder på å skje.

– Stopp opp og skje hva som faktisk foregår 
akkurat nå, sier Fagerhaug. Ikke se så mye 
fremover, men forhold deg til det som foregår 
i dag.

Tvedt mener at selv om vi ikke liker å bli 
utsatt for endring, så er det sjelden vi står i 
en situasjon der vi ikke har lyst til å gjøre 
endringer selv. Det er alltid noe vi ikke er 
helt fornøyd med, noe som vi vil forbedre.

– Det viktigste er å se på situasjonen 
og se at her ligger det muligheter og våge 
å ta utfordringen, sier Tvedt. Det er bare 
å anerkjenne at her ligger det usikkerheter 
frem over og så forsøke å se hvilke muligheter 
som prosessen skaper. Det hjelper ikke å 
sitte på sidelinjen og være stille, selv om det 
er en naturlig reaksjon når endring kjennes 
overveldende.

Velger argumenter. En rød tråd som går 
igjennom forskningen Tvedt har gjort de 
siste årene er at vi bruker den argumenta
sjonen som er tilgjengelig for oss. Manglende 
informasjon, medvirkning, eller frykt for 
en senket faglig standard er «lovlige» argu
menter i debatten. Det er derfor lett for 
arbeidstakere å fokusere på disse argument
ene. 

– Det er mye vanskeligere å snakke om det 
som ofte egentlig bekymrer dem; personlige 
og individuelle konsekvenser av omstillin
gen, som usikkerhet for arbeidsplassen eller 
hva for slags ny kompetanse man nå tilegne 
seg for å passe inn i den nye strukturen.

– Argumentene fra de ansatte fremstår ofte 
som lite rasjonelle for ledelsen i disse sam
talene, fordi man egentlig aldri diskuterer de 
egentlige problemene, sier Tvedt. 

Ekstra krevende. Det at man er sterkt 
forankret i sitt eget fag byr på ekstra utford
ringer når omstillingen påvirker det faglige, 
slik som i OUSprosessen.

– De som opplever at fagmiljøet som man 
har vært med på å bygge opp blir endret uten 
at de får ha kontroll på prosessen opplever en 
reell følelse av det som ble bygget opp ikke 
er bra nok eller er uten verdi, sier Fagerhaug.

Tvedt peker på at omstillinger i helse
vesenet stiller ekstra krav til kommunika
sjonsprosessene. Disse organisasjonene har 
et innebygget hierarki som man må forholde 
seg til, og som i blant gjør at de på bunnen 

av hierarkiet ikke får deltatt på samme måte 
som de høyere opp. 

Tvedt har opplevd å være på møter der 
ingen ønsket å si noe før overlegen har sagt sitt, 
selv om vedkommende var forsinket. Når over
legen så kom, sa han sitt, og gikk igjen fordi 
han var så opptatt. Deretter kunne turnus legen 
få sagt sitt, så avdelingssykepleieren, og kanskje 
noen sykepleiere. Hjelpepleierne sa ikke noe 
fordi de følte at de ikke hadde noe de skulle 
ha sagt. Etter møtet ga hjelpe pleierne uttrykk 
for at de var litt triste over å ikke ha få sagt de 
de ønsket å si.

– Det er ikke bare lederne som er pro blem et, 
sier Tvedt. Det er også press mellom kollegaer 
for å påvirke hvilken retning proses sen tar. Det 
er derfor det er viktig at man tar aktivt eierskap 
i prosessen og er tydelig på hva man mener.

Ikke ivaretatt. Han peker også på at mange av 
konfliktene som oppstår i helsesektoren han
dler om faglig integritet. Fagpersoner opplever 
at kompetansen og kunnskapen de har utviklet 
ikke blir ivaretatt i omstillingsprosessen. Fag
kompetansen er en egen dimensjon av omstill
ingsprosesser som kalles lokale normer. Over 
tid har avdelingen utviklet en måte å jobbe 
på som er drevet av det som er faglig bra og 
omstillinger som ikke tar hensyn til slike lokale 
normer truer den ansattes faglige integritet. 

«De som opplever at 
fagmiljøet som man har 
vært med på å bygge opp 
blir endret uten at de får 
ha kontroll på prosessen 
opplever en reell følelse 
av det som ble bygget opp 
ikke er bra nok eller er 
uten verdi.»

John petter faGerhauG

«Det finnes ikke en 
omstilling som er så god
artet eller positiv at den 
ikke kan rotes til ved en 
dårlig gjennomførings
prosess»

sturle danielsen tVedt

Krevende omstillinger
Innebygd hierarki og manglende ivaretakelse av faglige hensyn er blant 
årsakene til at omstillinger i helsevesenet lett går galt, sier forskere.

lene Johansen

teMa i  ous-prosessen
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Det var overlege Dag Tveitnes 
ved Barneklinikken ved Stavan
ger universitetssjukehus som i 
april måned, etter å ha lest om 
økningen i Stavanger Aftenblad, 
varslet Folkehelseinstituttet via 
Nasjonale kompetansetjenester 
for flåttbårne sykdommer ved 
Sørlandet sykehus. Tveitnes lan
serte en teori om at den omstridte 
tilstanden kronisk borreliose også 

ble meldt inn, en hypotese Folke
helsa imidlertid var skeptisk til.

Etter at også Aftenposten og 
Dagbladet hev seg på telefonen 
fant Folkehelseinstituttet ut at 
de hadde mottatt et stort antall 
laboratoriemeldinger uten ledsa
gende kliniske opplysninger fra 
lege, noe som er en forutsetning 
for korrekt innmelding av et syk
domstilfelle.

– Vi er ganske sikre på at dette 
dreier seg om ett eller et fåtall 
labo ratorier, sier avdelingsdirek
tør Karin Rønning ved Avdeling 
for infeksjonsovervåkning.

Rønning sier hun ikke kjen
ner til om eventuelle feil i 
labora torienes analyser, som kan 
være en av flere årsaker til at for 
mange meldinger er sendt inn, 
kan ha ført til at friske personer 
er blitt unødig behandlet.

Vil stige. «Andelen som er 
meldt både fra lege og laborato
rium ligger på det normale for 
årstiden», skriver Folkehelse
instituttet i en nettsak. 

En opptelling på Meldesys
tem for smittsomme sykdom
mer (MSIS) viser imidlertid at 
det fortsatt er en økning i fire 
fylker, men ikke i landet som 
helhet. Det ble meldt 18 tilfeller 
av borreliose i Oslo, Akershus, 
Vestfold og Rogaland i årets 
første fire måneder, mot ni i fjor. 
Tallene forventes å kunne øke: 
«Etter hvert som MSIS mottar 
kliniske opplysninger fra legene 
vil tallene bli endret og antakelig 
stige», skriver Folkehelsa.

Folkehelseinstituttet var 
imidlertid klar over denne 
mulige feilkilden da Journalen 
første gang skrev om saken. 
Avdelingsdirektør Ingvild S. 
Aaberge ved avdeling for bak
teriologi og infeksjonsimmu
nologi uttalte at det ikke alltid 
lot seg gjøre å dobbeltsjekke 
meldingene fra legene og labo
ratoriene opp mot hverandre.

Nye rutiner. Nå har Folke

helseinstituttet lagt om rutinene. 
Karin Rønning opplyser at 
alle laboratoriemeldinger som 
gjelder borreliose, og som ikke 
er bekreftet av legeopplysninger, 
nå er tatt ut av statistikken på 
MSIS, og at kun laboratorie
meldinger som er ledsaget av 
opplysninger fra lege heretter vil 
bli registrert i statistikken. 

Fortsatt vil det være usikker
het knyttet til meldingene. – Det 
dreier seg dels om laboratorienes 
referanseområder for antistoff
verdier, hva som er kriterier for 
sykdom, melderutiner og hvor 
sikre laboratorienes metoder er, 
forklarer Karin Rønning. I til
legg kommer usikkerheten som 
følge av at det noen steder er 
svært mange som har antistoffer 
i blodet, men som ikke er syke.

– I områder der flått er svært 
vanlig forekommende kan det 
påvises et høyt antall antistof
fer (IgG) i blodet hos personer 
som ble smittet langt tilbake i 
tid, men som nå er friske eller 
kanskje aldri ble syke, sier Røn
ning.

Gjelder også hepatitt.  På sine 
nettsider opplyser Folkehelse
instituttet også at det finnes 
andre smittsomme sykdommer 
hvor problemstillingen er lik 
den ved borreliose, slik at til
feller som ikke er bekreftet ved 
melding fra lege har fremstått 
som sykdom.

– Hvilke sykdommer snakker vi 
konkret om? 
– Det dreier seg for eksem
pel om noen av hepatittsyk

Melderutiner for borreliose  
og hepatitt blir endret
Etter at Journalen omtalte en kraftig økning av meldte 
tilfeller av borreliose, noe som viste seg å være feil, har 
Folkehelsa innskjerpet rutinene både for registrering 
av borreliose og noen hepatitt-former. 

per helGe MÅseide
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fra foreninGen

innKalling til 

ÅRSMØTE
i Oslo legeforening

onsdag 27. august 2014
Kl. 18.00

i legenes hus, akersgt. 2
(inngang fra christiania torv)

sakLIste: 

1. Godkjenning av innkallingen.
2. Valg av møteleder.
3. Godkjenning av saksliste.
4. styrets beretning og beretning fra 

kurskomité.
5. aktivitetsregnskap for 2013.
6. forslag til aktivitetsbudsjett for 2015, 

herunder kontingent, fastsettelse 
av honorar for leder, nestleder, 
redaktør av Journalen, leder av 
kurskomité og satser for frikjøp/
praksiskompensasjon.

7. utdeling av utmerkelsen «Årets  
oslo-lege».

forslag som skal behandles på årsmøtet må 
være styret i hende senest åtte uker før møtet.

her presenterer vi utvalgte arrangementer av 
antatt interesse for våre lesere. 

August
25.  styremøte i legenes hus kl 17:00

27.  Årsmøte i legenes hus kl 18:00

September
18.  styremøte i legenes hus kl 17:00

24.  Møteserie i legenes hus kl 17:30

send en epost til unni.broter@legeforenin-
gen.no dersom du har forslag til et arrange-
ment som bør komme med på kalendern. 
ønsker du eller foreningen din å annonsere 
for et arrangement? kontakt vår annonse-
akkvisitør (se kolofon s. 3).  
Frist nr. 3/2014: 1. september

MøtEKalEndErEn 

dommene, sier Rønning, uten 
å si hvilke. – Noen av disse kan 
eksistere både i akutt og i kro
nisk form, en laboratoriemeld
ing alene er ikke tilstrekkelig til 
å skille tilstandene. Opplysninger 
fra legen er oftest nødvendig for 
å avgjøre dette slik at statistik
ken blir riktig, sier hun. Rønning 
opplyser at en tilsvarende situa
sjon oppstod for noen år siden, 
da det viste seg at flere kikhoste
meldinger på samme person ble 
meldt med kort tid i mellom:  
– En av forklaringene vi fant var 
at det var benyttet forskjellige 
metoder ved ulike laboratorier.

 Folkehelseinstituttet har nylig 
gjennomført en «ringtest» på 
borreliadiagnostikk for å se om 

laboratoriene finner riktig resul
tat i tilsendt prøvemateriale, og 
om de ville meldt resultatet der
som tilstanden er meldepliktig 
etter lovverket. Nå planlegger 
også Folkehelseinstituttet et for
skningsprosjekt der hensikten 
er å kartlegge sammenhengen 
mellom opplysninger gitt av 
lege, laboratoriefunn og meld
inger, slik at disse kan gjøres mer 
enhetlige og sikrere. – Vi ønsker 
å gå gjennom pasientjournaler, 
vurdere diagnostikken, og se om 
pasienter er meldt, eller burde vært 
meldt til MSIS, sier Rønning.

Lyme borreliose er nominativt 
meldepliktig. Erytema migrans er 
ikke meldepliktig.

i en rekke saker 
på  nettstedet 
www.fagbladet-
journalen.no har 
Journalen skrevet 
om  den mystiske 
økningen av antall 
meldte borrelio-
setilfeller i vår.
aftenposten og 
dagbladet har 
fulgt opp sakene.
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Overbehandling og overdiagnostikk 
er viktige tema i tiden. Det er verd å 
minne om paragrafene åtte, ni og 12 
i kapittel I i etiske regler for leger. De 
dreier seg om å ikke påføre pasienten 
utgifter, kun bruke metoder i under
søkelser og behandling som forsvarlig 
legevirksomhet tilsier, å ikke bruke 
metoder som savner grunnlag i viten
skap eller erfaring, og til slutt å ta til
børlig hensyn til samfunnets økonomi.

Overdiagnostikk handler om å lete 
etter sykdommer og å sykeliggjøre 
normaltilstander. Overbehandling 
dreier seg om å behandle risiki og til
stander der gevinsten er minimal, og 
der kanskje skaderisiko for de mange 
behandlede overstiger gevinsten for de 
få. Høyt blodtrykk, høyt kolesterol og 
osteoporose er eksempler på tilstander 
der mange behandles og der få har 
gevinst. 

«Number needed to treat» sier noe om 
hvor effektiv en behandling er, og hvor 
stor den absolutte risikoreduksjonen er. 
Vi bør bli flinkere til å kunne vurdere 
risiko for den enkelte pasient og å rela
tere dette til risikoreduksjon. Pasienten 
vil da kunne være med på valget om å 
behandle eller ikke behandle.

Det er et stort press på å få gjort 
undersøkelser, og det synes som om at 
klinisk vurdering i mindre grad verd
settes enn tidligere, både blant kolleger 
og i befolkningen. Det tas altfor mange 
MRundersøkelser uten noen som helst 
nytte.

Helse er blitt et marked, og mange 
aktører markedsfører helsekontroller 

som har lite for seg. Som ledd i slike 
kontroller, som pasienten kanskje 
betaler selv, tas det mange blodprøver 
ved offentlige laboratorier – og da 
betaler fellesskapet. Resultatet er ofte 
prøver som «må» følges opp, og ofte til
bys behandling i form av kosttilskudd 
og annen behandling. Slik behandling 
gis bl.a. av personer som ikke er auto
risert helsepersonell. 

Mammografi krever nå henvisning fra 
lege, også der pasienten skal betale alt. 
Dette er begrunnet i strålevern. Fast
legen kan dermed tvinges inn i en rolle 
han eller hun ikke ønsker. 

I det offentlige helsevesen endres 
grensene for hva som er sykdom. Flere 
får diagnosen brystkreft, mens antal
let som dør av sykdommen er uen
dret. Dette kan tolkes på to måter: 
økt forekomst, og redusert dødelighet 
– eller; for mange får diagnosen, men 
dødeligheten er omtrent uendret. Da 
blir utfordringen: hvorledes finne de 
som får en kreftdiagnose, men ikke vil 
utvikle kreftsykdom? 

Vi skal ha gode helsetjenester, og folk 
skal kunne stole på både diagnostikk og 
behandling. Det krever edruelighet. Vi 
må også gjenreise til
liten til legens klini
ske skjønn.

Du tror du er frisk – men du er 
bare ikke undersøkt godt nok!

LEDEREN

sVein aarseth

fra foreninGen

«Det tas altfor 
mange MRunder
søkelser uten noen 
som helst nytte»
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Landsstyrerepresentanter f.o.m. 1. september 2013
Svein Aarseth
Pernille Bruusgaard
Kristin Hovland

Vara til Landsstyret:
Marit Kamøy, Recep Øzeke

Avdelingstillitsvalgte i Oslo:
Overlegeforeningen – Aasmund Bredeli
Yngre legers forening – Ruth Foseide Flenning

Kurskomitè:  valgt t.o.m. 
Reidar Johansen, leder Af 2017
Terje Johansen, Af  2017
Henrik Steenfeldt-Foss, Af 2015
Nina Borge, Of  2015
Marit Skogstad, Namf  2017
Aslak Holtestaul, Af  2015

Helsetjenester for leger
Styringsgruppe
Linda Elise Grønvold Af Avdelingsrådgiver
Stein Wiel    Af
Kristin Hovland   Namf

Støttekollegagruppe
Gro Bjartveit   Af 
Avdelingsrådgiver
Sven Haaverstad   Af
Sharam Shaygani   PSL

Kristin Hovland er styrets kontakt til avdelings rådgiverne.

Valgkomité
Kristian Vetlesen  Namf
Stein Wiel   Af
Kari Bjørneboe  LSA
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hvorav 724 alderspensjonister, 57 fullt uføretrygdede, 27 
delvis uføretrygdede og 19 arbeidsledige. 

Medlemmene fordelte seg slik på ordinære medlemskap 
i yrkesforeninger:
Norsk overlegeforening    2200
Yngre legers forening    1456
Allmennlegeforeningen     793
Foreningen for leger i 
 vitenskapelige stillinger     292
Leger i samfunnsmedisinsk arbeid    187
Norsk arbeidsmedisinsk forening    105
Praktiserende Spesialisters Landsforening   395

ÅRSMØTET
Årsmøtet ble holdt i Legenes hus 13. juni 2013. Hanne 
Undlien ble valgt til møteleder og gjennomgikk årsmeldin-
gen, som ble tatt til etterretning.
Aktivitetsbudsjett for 2014 var basert på opprettholdt 
aktivitet og var foreslått med et overskudd på kr 4 816, 
med en inntektsside på kr 4 494 116 og utgiftsside på kr 
4 489 300. Referat fra årsmøtet, se nettet. 

Oslolegen 2013: Det var mottatt 16 forslag til årets 
Oslolege. (10 leger ble foreslått) Et enstemmig styre 
utnevnte Torgeir Bruun Wyller til årets Oslo-lege.

Valg: For perioden 1. september 2013–31. august 2015.
Styret: 
Valg av leder: Valgkomiteen innstilte Svein Aarseth (Af) 
til gjenvalg som leder. Svein Aarseth ble gjenvalgt. De 
innstilte representantene ble valgt ved akklamasjon.

Valg av landsstyrerepresentanter og vara:
Styret ble gitt fullmakt til å utpeke to representanter med 
vara som landsstyrerepresentanter.
Disse er Pernille Bruusgaard og Kristin Hovland - med 
følgende vararepresentanter: Marit Kamøy og Recep 
Øzeke.

Kurskomité:
Medlemmer i kurskomiteen med funksjonstid til 2013 er 
Reidar Johansen Af, Terje Johansen Af og Marit Skogs-
tad Namf. Disse tre ble gjenvalgt til 2017. 
Henrik Steenfeldt-Foss Af, Aslak Holtestaul Af - og Anne 
Bailey er valgt til 2015. Anne Bailey ba seg fritatt fom 
01.01.2013 og Nina Borge, Of har fungert siden da. Nina 
Borge ble valgt til medlem av kurskomiteen til 2015.

Valg av redaktør for Journalen:
Per Helge Måseide ble gjenvalgt som redaktør av 
Journalen.

Valg av statsautorisert revisor:
Revisjonsfirmaet RSM Hasner Kjelstrup & Wiggen AS 
ble gjenvalgt som Oslo legeforenings revisor.

Valgkomité:
Valgkomiteen bestående av Kristian Vetlesen, Stein Wiel 
og Kari Bjørneboe ble gjenvalgt.

Styrets beretning om Oslo legeforenings virksomhet i tiden 1. januar til 31. desember 
2013:
Oversikt over medlemmer i styret og utvalg fremkommer nedenfor.

Styret med vara i perioden 1. januar til 31. august 2013
Leder Svein Aarseth

Fritt valgte representanter Vara til fritt valgte:
 Recep Øzeke  Sigrid Aune de Rodez Benavent
 Pernille Bruusgaard Elahi Saghir

Representanter fra yrkesforeningene: 1. vara 2. vara
AF Bjørn Sletvold   Tove Gridset
NAMF Kristin H. Hovland (nestleder) Karl-Christian Nordby Morten Wærsted
LSA Siri Schøyen Seterelv Ole Kristian H. Furulund Zahid Mukhtar
LVS Espen Saxhaug Kristoffersen     
Of Aasmund Bredeli Christian Grimsgaard
PSL Oscar Løvdal Eivind Thuve
Ylf Ruth Foseide Flenning
Nmf Bart Baekelandt Ida Susanne Fattah

Observatør: Per Helge Måseide, redaktør Journalen   

Styret med vara i perioden 1. september til 31. desember 2013
Leder Svein Aarseth

Fritt valgte representanter Vara til fritt valgte:
 Recep Øzeke  Sigrid Aune de Rodez Benavent
 Pernille Bruusgaard Elahi Saghir

Representanter fra yrkesforeningene: 1. vara 2. vara
AF Bjørn Sletvold Hanne Undlien  Tove Gridset
LVS      
NAMF Kristin H. Hovland (nestleder) Jose Hernan Alfonso Morten Wærsted
Of Aasmund Bredeli  
LSA Marit Kamøy Tore W. Steen Ole Kristian H. Furulund
PSL Even Holt Geir Slapø Anne Christine Østrem
Ylf Ruth Foseide Flenning Marius Myrstad
Nmf Elisabeth Holven Imon Barua

Observatør: Per Helge Måseide, redaktør Journalen   
Sekretariat: Unni Brøter, Anita Ingebrigtsen
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åRsmELDINg :

TEMAMØTER
I forbindelse med årsmøtet i juni holdt Bitten Nordrik fra 
De Facto foredrag med tittelen: Helseledelse på ville 
veier? Dressur eller tilrettelegging - hva er god ledelse? 

Debattmøter på Litteraturhuset 18. mars og 14. 
oktober 2013. Begge debattmøtene trakk fullt hus i 
Wergelandssalen på Litteraturhuset.

Møtet 18. mars hadde temaet: 
«Sykehusfusjonen i Oslo – hvorfor lykkes det ikke?»
En mislykket sammenslåing? Hvordan snu den til 
suksess?
Vi ønsker å belyse hvilke premisser som var gale, politik-
ernes ansvar, hva som har gått galt underveis og hva man 
mener må til for å få opp et funksjonelt sykehus på kort 
og lang sikt.

Møteleder: Svein Aarseth, Leder Oslo legeforening
Panel: 
Torgeir Bruun Wyller, Professor UiO, Overlege Geriatri 
OUS
Jan Bøhler, Stortingsrepresentant AP, Oslo
Bjørn Erikstein, adm dir 
Michael Tetzschner, Stortingsrepresentant Høyre, Oslo

I møtet 14. oktober var temaet
«Gjelder menneskerettighetene for papirløse 
migranter?» 
I samarbeid med Kirkens Bymisjon, NOAS, Røde 
kors og Juss-Buss.
I arbeidet med helsetjenester for denne gruppen opplever 
vi at deres rettigheter krenkes. Forskriften som regulerer 
deres rett til helsetjenester gir svært begrensede ret-
tigheter. Er dette i samsvar med menneskerettslige forplik-
telser? Hva sier juristene? Hva opplever helsearbeiderne? 
Hva mener politikerne? Vi kjører debatt!
Ordstyrer:Lottelise Folge, Redaktør i Legekunsten
Innledninger ved: 
Svein Aarseth (leder Oslo Legeforening), Charlotte 
Bayegan-Harlem(jurist, Folkerettsseksjonen Røde Kors), 
Solveig Holmedal Ottesen(leder Helsesenteret for papir-
løse migranter).
I panelet:
Sturla Stålsett – generalsekretær i Kirkens Bymisjon
Anders Prydz Cameron – seniorrådgiver hos Barneom-
budet

STYREMØTER
Det er i perioden holdt 9 styremøter. 

HOVEDOMRÅDER FOR  
OSLO LEGEFORENINGS ARBEID
Sakene nevnt nedenfor er behandlet gjennom året på 
styremøtene. Høringssakene ligger på nettet.

Landsstyresaker
Høringssaker:
•  Akademikernes helsepolitiske dokument
•  Akademikerprisen 2013
•  Endring av lovene; Samhandling med spesialitetskomi-

teene
•  Endring av spesialitetsreglene i onkologi.
•  Fjerning av overgangsregel
•  Etterutdanning – utredning fra en arbeidsgruppe
•  Fremtidens legespesialister
•  Fremtidig spesialitetsstruktur
•  Opptrappingsplan fastlegeordningen med kommentarer
•  Statusrapport – Nasjonal sykehusplan
•  Endring i loven – Overføring av ansvar for praksiskom-

pensasjon for avtalespesialister i samarbeidsutvalg til PSL
•  Høring – Oppgaveglidning
•  Høring – HelseOmsorg21
•  Høring – Ny studieplan v/UiB
•  Høring Pasientjournallov – helseregisterlov
•  Policynotat om ledelse
•  Høring – Ny spesialforening for akuttmedisin
•  Medlemskap i fagmedisinske foreninger
•  Reservasjonsadgang

•  Ny spesialforening for rus og avhengighetsmedisin
•  Vilkår – godkjenning av spesialforeninger
•  Varamedlem til valgkomiteen

Styret har fortløpende kommunikasjon med Legeforenin-
gen sentralt, regionsutvalg Sør-Øst og god kontakt med 
foretakstillitsvalgte, tillitsvalgte i primærhelsetjenesten og i 
Oslo kommune.

Oslo universitetssykehus
Det er mottatt mye informasjon om organiseringen i OUS. 

Kommunehelsetjenesten
Samhandlingsreformen: Bjørn Sletvold har vært med i 
styringsgruppen for Samhandlingsarena Aker og prosjekt-
gruppen for KAD.

Elektronisk samhandling i helsetjenesten: Svein Aars-
eth er Legeforeningens representant i programstyret for 
Digital samhandling Helse Sør-Øst.

Tillitsvalgtforum
Det er ikke avholdt tillitsvalgtforum i 2013.

Tillitsvalgtkurs
Trinn I – OUS ble holdt på OUS Ullevål 13.11.2013. Det 
var 50 deltakere. Avdeling for Jus og arbeidsliv, Dnlf var 
arrangører og holdt innleggene. Leder av overlegeforenin-
gen, Jon Helle deltok sammen med Therese Stange 
Fuglesang og gikk gjennom sentrale bestemmelser i 
avtaleverket.

JOURNALEN
Journalen er medlem av Fagpressen, har egen formålspar-
agraf, se nettet, og redigeres etter Redaktørplakaten, Vær 
Varsom-plakaten og Tekstreklameplakaten. Hvert nummer 
har en egen frittstående helsejournalistisk temasak i tillegg 
til faste spalter. Det er arbeidet systematisk for å oppnå 
en bred annonseportefølje, og annonsesituasjonen har 
generelt vært god. Det har vært enkelte forsøk på å selge 
inn tekstreklame. Dette har ikke vært etterkommet. I 2013 
var temasakene disse:
Nr. 1/2013
Den nye folkesykdommen; Kronisk borreliose ser ut til 
å bli det nye ME. En rekke forskere og pasientorgan-
isasjonen Norsk Lyme-borrelioseforening medvirket til å 
belyse fenomenet. Det lyktes ikke å få sentrale personer 
og politiske støttespillere til det alternative borreliosemi-
ljøet i tale. Saken forkuserte også på problemer med kor-
rekt diagnostikk hos pasienter som er smittet av borrelia. 
Nr. 2/2013
Helseministerduellen. Jonas Gahr Støre, som sittende 
minister og Bent Høie, som mulig ny helseminister 
etter stortingsvalget er portrettert i Journalen nr 2. Høie 
fokuserer på mangler i helsevesenet og Støre vil satse 
mer på folkehelsearbeidet. Helsetjenesteaksjonen ble 
omtalt og lederen, professor Torgeir Bruun Wyller ble 
intervjuet. Tidligere redaktør i Aftenposten, Per Egil Hegge 
skrev om norsk medisin i kronikken.
Journalen nr. 2 inneholdt også innkalling til årsmøte med 
regnskap og budsjett.
Nr. 3/2013
Til kamp mot meningsløse kvalitetsregistre. Gastrokirurg 
Kristoffer Lassen har, i samarbeid med kolleger, laget sitt 
eget kvalitetsregister; «lite, lekkert og elegant» kaller han 
det. Mye av det obligatoriske kvalitetssikringsarbeidet, 
som er pålagt av myndighetene fungerer ikke etter hensik-
ten, i følge Lassen som har forsøkt å vekke til live legenes 
interesse for kvalitetsarbeid.
I en kronikk etterlyste Psykologiforeningens leder, Tor 
Levin Hofgaard helhetstenkning i helsevesenet.
Nr. 4/2013
Ruset på jobb. En sykepleier på Ahus, forteller sin historie 
om misbruk i tjenesten. Arbeidsgiver koplet inn Akan da 
hun ble «avslørt». Akan er et trepartssamarbeid mellom 
partene i norsk arbeidsliv. 
Det var også intervju med hovedkontakten i Akan ved 
Oslo universitetssykehus om hvordan Akan følger opp 
ansatte. Klinisk psykologspesialist Cecilie Schou Andreas-

sen skrev i en kronikk at alkohol på jobb er et lederansvar.

Nettside og sosiale medier
Egen nettside, www.fagbladetjournalen.no er opprettet og 
det meste av stoffet legges nå ut i fulltekst. Journalen har 
egen Facebook-side og Twitter-konto og sosiale medier 
er integrert i nettsiden for å skape dynamikk og for å nå 
andre grupper enn de som mottar tidsskriftet i trykt form. 
Det har vært satset spesielt på kronikk- og debattstoff via 
sosiale medier. Bl a skapte en kronikk om ME mye debatt.

Samarbeid med medisinstudentene
Det har 2 ganger vært avviklet møter for studenter med 
lisens. 

Kurs for turnusleger
Det avholdes regnskapskurs for turnusleger i kommune-
helsetjenesten, som blir selvstendig næringsdrivende i 
sin tjeneste ved legevakten som en del av Fylkeslegens 
turnuslegekurs.

HELSETJENESTE FOR LEGER
Støttekollegagruppen
Den kollegiale støttegruppen i Oslo har i 2013 hatt kontakt 
og oppfølging med 9 kolleger, hvorav 1 menn og 5 kvin-
ner. 5 av kollegene ble kontaktet på initiativ fra legen 
selv. Det ble gjennomført i alt 12 rådgivningssamtaler. 6 
av kollegene arbeidet på sykehus. Psykiske problemer/
problem i jobben var hyppigste årsaker til kontakt med 
støttekollega.
Det har i 2013 vært 3 støttekolleger i Oslo legeforening.
Antallet lege-leger i Oslo er 28.

ÅRSMELDING - KURSKOMITEEN
Komiteen består av seks medlemmer, hvorav fire allmen-
npraktikere, en arbeidsmedisiner og en sykehuslege. Det 
er avholdt fire møter og det har vært jevnlig korrespon-
danse per e-post. Hovedoppgavene er å godkjenne de 
lokale kurskomiteer, sykehushospiteringer og møteserier, 
samt arrangere kurs for allmennleger. Kursgodkjenningen 
er i all hovedsak lagt til spesialitetskomiteen i allmenn-
medisin. 

Gjennomførte kurs i 2013:
Akuttmedisin
Det ble innført krav om gjennomført obligatorisk kurs i 
akuttmedisin fra og med 1.1.2012 både i videreutdannin-
gen og ved resertifiseringen for spesialiteten allmennme-
disin. 
Oslo legeforenings kurskomité har siden 2011 arrangert 
et slikt kurs for allmennleger i Oslo og Akershus. Nytt kurs 
ble avholdt våren 2013 med 120 deltakere. Kurset var delt 
opp i teoridel og praksisdel: to kvelder teoridel og deretter 
den praktiske delen fortløpende på oppsatte lørdager, 30 
deltakere per gang fordelt på smågrupper (5 grupper à 6 
leger).  
Komiteen vil, hvis behov, arrangere et akuttmedisinkurs 
per år, henholdsvis for allmennleger i Oslo og Akershus.

emnekurs
Klinisk emnekurs i reisemedisin ble avholdt 20-22 april. 
Sted: Hurtigruten MS Finnmarken.
Antall deltakere: 52.

Klinisk emnekurs i geriatri ble avholdt 17., 24. og 31. okto-
ber i samarbeid med geriatrisk avdeling ved OUS Ullevål, 
Diakonhjemmet og Lovisenberg. Antall deltakere: 99.
Sted: Diakonhjemmet Sykehus.

HMS-kurs
Dato: 21. november. Sted: STAMI. Antall deltakere: 73.

For styret i Oslo legeforening
Oslo, 13. mai 2014

Svein Aarseth
Leder
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Note 1. Regnskapsprinsipper
Årsregnskapet er satt opp i samsvar med God Regnskapsskikk (F) for 
ideelle Organisasjoner (Standarden) og består av følgende:   
 ∫ Aktivitetsregnskap  ∫ Balanse  ∫ Noter
Foreningen er ikke skattepliktig for sin virksomhet, jfr. Skattelovens §2-32
Fordringer som skal tilbakebetales innen et år er klassifisert som 
omløpsmidler.
Omløpsmidler vurderes til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. 
Kortsiktig gjeld balanseføres til nominelt beløp på etableringstidspunktet.
Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert som anleggsmidler. 
Andre eiendeler er klassifisert som omløpsmidler.  Anleggsmidler med beg-
renset økonomisk levetid avskrives planmessig.
Kontingenter inntektsføres i den perioden medlemskapet gjelder. Inntekts-
føring av annonseinntektene skjer når annonsen er levert. Videre inntekts-
føres tilskudd i den periodede er bevilget til og kursinntekter inntektsføres 
når kurset er gjennomført.

   
Note 2. Kostnader etter art
Driftskostnader spesifisert etter art:
Driftskostnader 2013 2012 2011
Kostnader annonsesalg 92 951 83 970 50 094
Trykking/distribusjon Journalen 383 781 342 004 314 765
Personalkostnader 1 957 014 1 854 909 1 693 886
Honorar selvst.næringsdrivende 481 775 526 090 449 150
Kostnader lokaler 108 838 117 400 113 428
Småanskaffelser 60 063 77 776 95 005
Kontorhold 91 773 87 286 71 786
Fremmedtjenester 398 282 179 205 178 558
Reise/møte og kursarrangement 855 144 891 603 591 371
Tilskudd 23 429 63 349 13 843
Andre driftskostnader 84 936 57 914 62 435
Avskrivninger av anleggsmidler 16 576 16 576 22 492 
Sum driftskostnader 4 554 561 4 298 082 3 656 811    
Finansinntekter/-kostnader  
Finansinntekter 98 337 93 674 82 537
Finanskostnader 882 967 748
Netto finansposter 97 455 92 707 81 789

I aktivitetsregnskapet er inntekter og kostnader i den grad det er mulig 
fordelt på aktivitet. Det omfatter også finansposter. Forbrukte midler består 
av sum driftskostnader og finanskostnader.

Finansinntekter inngår i linjen finansinntekter.

Note 5. Kurs og konferansekostnader
Kurs Inntekter Kostnader Resultat
200 Grunnkurs, rest 2012 -1 500 0 -1 500
202 Ullevål høstkurs 382 500 105 369 277 132
209 Hurtigrutekurs 529 723 501 430 28 293
213 Akuttmedisin 462 600 277 713 184 887
214 HMS-kurs 136 800 54 656 
82 145 
215 Likeverdige tjenester- juss og praksis  350 -350
350 Kurskomiteen 0 149 220 -149 220
Sum 1 510 123 1 088 736 421 386

NOTER TIL ÅRSREGNSKAPET 2013

Note 3. Medlemsinntekter
Den norske legeforening innkrever de ordinære kontingentene  
for Oslo legeforening.
Kontingent 
Ordinær kontingent   1 883 865
Ekstrakontinget   1 147 949
Sum   3 031 814

Note 4. Tilskudd
Tilskudd
OU-midler 2013   21 121
Støttekollega-arbeid   14 960
Sum   36 081

Note 6. Administrasjons- og formålsprosent
Formålsprosent og administrasjonsprosent beregnes som midler anvendt til 
formålet, hhv til administrasjon i forhold til sum forbrukte midler.
 2013 2012 2011
Formålsprosent 61 % 61 % 59 %
Administrasjonsprosent 37 % 37 % 39 %

Note 7. Varige driftsmidler
Det er benyttet lineære avskrivninger på anskaffelseskost
 Inventar IT-utstyr Sum
Anskaffelseskost 01.01.2013 101 661 194 516 296 177
Tilgang 0 0 0
Avgang 0 0 0
Anskaffelseskost 31.12.2013 101 661 194 516 296 177
Akk. ord. avskr. 01.01.2013 77 305 194 516 271 821
Avskrivninger avgang 0 0 0
Årets ordinære avskrivninger 16 576 0 16 576
Akk. ord. avskr. 31.12.2013 93 881 194 516 288 397
Bokført verdi 31.12.2013 7 780 0 7 780
Avskrivningssats 20 % 33 %  
 
Note 8. Bankinnskudd
Av bankinnskudd er kr 134 479 bundne midler til dekning av skyldig skattetrekk. 
Skyldig skattetrekk utgjør kr 127 029 per 31.12.2013.

Note 9. Formålskapital
 Fond til  Annen formåls- Sum formåls-
 fremme av kapital kapital
 allmennmedisin  
 i Oslo
Formålskapital per 1.1. 2013 344 884 3 126 361 3 471 245
Årets aktivitetsresultat 0 454 365 454 365
Formålskapital  per 31.12. 2013 344 884 3 580 726 3 925 610

Note 10. Personalkostnader, ytelser til ledelsen og revisor
 2013 2012 2011
Lønn og honorarer 1 429 051 1 362 954 1 257 860
Arbeidsgiveravgift 275 990 268 016 241 022
Pensjon 202 279 198 795 156 532
Andre ytelser 49 694 25 144 38 472
Sum 1 957 014 1 854 909 1 693 886

I foreningen har det vært to ansatte gjennom hele året, en heltidsstilling og en 80% 
stilling. 

Foreningen er pliktig å ha en obligatorisk tjenestepensjon. Pensjonsordningen 
tilfredsstiller kravene til pensjon. Pensjonsforpliktelse overfor samtlige ansatte er 
dekket ved kollektiv pensjonsordning. Denne er ikke balanseført, og den årlige  
pensjonspremie anses som årets  pensjonskostnad. Årets premie er kr 202 279.

       
Godtgjørelse til ledelsen Styrehonorar Andre honorar Praksis- komp. Andre ytelser  Sum
Styrets leder 200 004 12 500 280 075 3 628 496 207
Styrets nestleder 50 004 11 250 0 0 61 254
Redaktør Journalen 0 102 745 0 0 102 745
Øvrige medlemmer styre og landsstyre 0 43 750 32 950 2 087 78 787
Sum 250 008 170 245 313 025 5 715 738 993  
    
      

Det er i 2013 kostnadsført honorar 
til revisor med kr 51 063 inkl. mva. 
fordelt på følgende:
Ordinær revisjon 44 813
Andre skattemessige tjenester 437
Andre tjenester 5 813
Sum revisjonshonorar 51 063

NOTE 10 FORTSETTER HER

åRsmELDINg :
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FORSLAG TIL AKTIVITETSBUDSJETT 2015

  Budsjett Budsjett Regnskap Regnskap
Ref  2015 2014 2013 2012
 ANSKAFFEDE MIDLER    
1 Medlemsinntekter 3 099 405 3 065 616 3 031 814 2 950 816
 Tilskudd 34 000 49 000 36 081 34 386
 Andre inntekter 20 000 17 500 23 616 12 230
 Sum anskaffede midler 3 153 405 3 132 116 3 091 511 2 997 432
 Aktivitetet som oppfyller formålet    
 Kursinntekter 1 210 000 1 022 000 1 510 123 1 492 200
 Sum aktiviteter som oppfyller formålet 1 210 000 1 022 000 1 510 123 1 492 200
 Aktivitetet som skaper inntekter    
 Annonser 320 000 250 000 309 837 279 900
 Sum aktiviteter som skaper inntekter 320 000 250 000 309 837 279 900
6 Finansinntekter 99 000 90 000 98 337 93 674
 Sum anskaffede midler 4 782 405 4 494 116 5 009 808 4 863 206
     
 FORBRUKTE MIDLER    
 Kostnader til anskaffelse av midler    
 Kostnader ved annonsesalg 95 000 75 000 92 951 83 970
 Sum kostnader anskaffelse av midler 95 000 75 000 92 951 83 970
 Kostnader til formålet    
2 Produksjonskostnader Journalen 581 000 587 000 564 177 560 118
3 Kurs og konferanser 1 098 500 827 000 1 088 736 925 025
4 Tillitsvalgte/Forhandlinger 1 144 500 1 209 300 1 075 659 1 087 101
 Helsetjenester for leger 51 500 51 000 49 317 59 014
 Sum kostnader til formålet 2 875 500 2 674 300 2 777 888 2 631 258
5 Administrasjonskostnader 1 784 000 1 740 000 1 684 603 1 583 821
 Sum forbrukte midler 4 754 500 4 489 300 4 555 442 4 299 049
     
 Årets aktivitetsresultat 27 905 4 816 454 365 564 157
     
Ref Medlemsinntekter    
1 Kontingentmidler fra hovedforeningen: Medlemstilskudd kr 1 800 705    
 Årsmøtefastsatt kontingent per medlem foreslås endret fra kr 250 til kr 270 (ikke pensjonister)   
 
 Godtgjørelse til ledende personer foreslås slik:    
4 Omfatter praksiskompensasjon for lederverv    
4 Honorar til styret foreslås uendret, kr 1 250 per møte    
4 Lederhonorar foreslås uendret, kr 200 000    
4 Nestlederhonorar foreslås uendret, kr 50 000    
3 Honorar leder kurskomité foreslås uendret, kr 30 000    
3 Møtegodtgjørelse for medlemmer kurskomité følger Legeforeningens satser    
2 Honorar til redaktør Journalen inntil kr 30 000 per nummer  etter vedtak fra styret   
 
 Det foreslås at styret gis fullmakt til å endre redaktørhonoraret dersom forutsetningene    
 
 for redaktørens arbeid endres    
5 Sekretariatsbistand fra Legeforeningen og revisjon - ca kr 120 000    
6 Innarbeidet renteinntekter fra alle bankkonti    
     
 STIPEND    
4 Innarbeidet forslag om stipend til lederutdanning for tillitsvalgte, kr 50 000    
     
 Satser praksiskompensasjon og møtegodtgjørelse:    
 Oslo legeforening følger Legeforeningens satser for praksiskompensasjon og møtegodtgjørelse   
 Praksiskompensasjon for 2015 er kr 7 020 inkl. møtegodtgjørelse for hele dager og kr 3 510 for halve dager  
 Møtegodtgjørelse er kr 740    
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– i sommer tar jeg jobben din!

kronIkk

vil du sKrivE En KrOniKK til Journalen?
kronikk skal være på 4500 tegn, leveres med portrett av kronikkforfatteren. kommentar/leserinnlegg skal være på 2500 tegn. 
ta kontakt med redaktør per helge Måseide (se kolofon s. 3). kronikker som kommer på trykk honoreres med en boksjekk.

Vi har ringt rundt og mast, og 
sendt søknader i øst og vest. På 
veien har mange falt fra og gitt 
opp, men noen heldige har fått 

lønn for strevet. De har vunnet kampen 
om å få erstatte deg når du drar på ferie.

Intuitivt virker det som du er den heldige. 
Du skal tross alt ha ferie, det skal ikke 
vi. Men husker du de gode gamle dager, 
da du fortsatt syntes det var gøy å under
søke pasienter i akuttmottaket? Og da du 
med glede jobbet gratis overtid for å være 
med på en spennende operasjon? Der er 
fortsatt vi. Selv om noen hadde tilbudt 
meg betaling for å tilbringe sommeren på 
Tusenfryd, ville jeg fortsatt valgt å gjøre 
jobben din. 

Du har kanskje hørt om søknadsbasert 
turnus. Kanskje har du til og med vært 
borte i noen av de 20 000 turnussøknad
ene som er i omløp hvert år. Da vet du 
også at det ser pent ut på en sånn søknad 
å ha vært sommervikar. Hvis den blir 
lest, altså, men det må vi nesten regne 
med at den blir; vi driver tross alt ikke 
med korrupsjon her i landet. Men i lys 
av vår noe endrede arbeidslivssituasjon er 
det plutselig ikke bare gøy og lønnsomt 
å være legevikar, det er en stor fordel i 
videre konkurranse om turnusstillinger. 
Det sier litt om hvor utrolig lyst vi har på 
jobben din. For all del, du må gjerne gå ut 
i ferie allerede i mai. Og du trenger ikke 
komme tilbake.

Når du først har ansatt en medisinstu
dent til å gjøre jobben din i sommer, 
hvordan skal du forholde deg til henne, 
og hva kan du bruke henne til? Det er 
forresten helt greit å ansette menn også, 
men statistisk sett er vikaren din en 
kvinne. Medisinstudenter med midlerti
dig lisens har gjennomført minst 4,5 år av 
medisinstudiet, og skal ha vært gjennom 
både teoretisk og praktisk undervisning 
i alle kliniske fag. Noen har også hatt en 

periode med utplassering i lokalsyke
hus, men det gjelder ikke alle. Stort sett 
er vi altså ganske ferske, og de fleste av 
oss har aldri hatt noe særlig pasientans
var. Derfor er det veldig viktig å legge 
til rette med trygge arbeidsforhold og 
god veiledning. Hvis det er på plass kan 
vi gjøre det aller meste. Det vi mang
ler av erfaring og klinisk skjønn gjør vi 
opp for ved å være vandrende leksikon av 
rykende fersk puggekunnskap. Og vi er 
nøyaktige, noen ganger på grensen til det 
pinlige. Vi bruker kanskje litt lang tid på 
å ta en innkomstjournal, men så har vi til 
gjengjeld undersøkt hver eneste kubikk
centimeter av pasienten når vi først er fer
dige. På den måten kan vi oppdage ting 
som ingen andre har sett etter, men som 
likevel får behandlingsmessig konsekvens 
for pasienten. 

Det er en bakside ved at sommervikaria
ter som medisinstudent med lisens er så 
populære. Vi finner oss i det aller meste 

arbeidsgiver ber oss om, enten det er å 
gjennomføre opplæringsvakter uten lønn, 
jobbe uforsvarlig mye overtid eller ta på 
oss mer ansvar enn vi egentlig burde. 
En undersøkelse gjennomført av Norsk 
medisinstudentforening viser at hver 
femte student i sommervikariat hadde 
jobbet uten lønn i forbindelse med anset
telsen. Enten som et slags utvidet job
bintervju, eller som opplæring til selve 
sommervikariatet. Ingen tør å si ifra eller 
protestere, av frykt for å ikke få jobb. Det 
setter oss i en vanskelig situasjon der det 
er veldig enkelt for arbeidsgiver å utnytte 
oss. Jeg vet at sykehusøkonomien ofte er 
trang, men det får være grenser for hvor 
dårlig vi skal behandle hverandre for å 
spare penger. 

Et annet problem er når studenter føler 
seg presset til å gjøre ting de strengt tatt 
ikke er kompetente til. Jeg har for eksem
pel en kollega som var tilstedevakt alene 
på en medisinsk overvåkningsavdeling 
fordi ingen av de andre legene hadde 
anledning. Det gikk bra den gangen, men 
hun var overhodet ikke komfortabel med 
situasjonen, og det kunne gått riktig galt. 
Det var ikke vondt ment fra arbeidsgiv
ers side, men like fullt kunne min kol
legas karriere blitt avsluttet den natten, 
før den i det hele tatt hadde be gynt. 
Noen oppgaver må faktisk gjøres av leger 
selv om det er sommer, og ferie er ingen 
unnskyld ning for uforsvarlig drift. 

Som erfaren kollega, eller som arbeids
giver, har du et ansvar for å ta vare på de 
unge og håpefulle medisinstudentene som 
inntar sykehusene om sommeren. Det er 
egentlig ikke så mye som skal til. Sett deg 
inn i hva hun kan og er interessert i, og 
du vil finne ut at den nyansatte sommer
vikaren kan bli en stor ressurs for avdelin
gen. Kanskje du til og med har sikret deg 
en ny, ung lege til spesialiteten din innen 
sommeren er over?

EvEn HOltH rustad, leder norsk 
MedisinstudentforeninG (nMf)

«Vi driver tross alt 
ikke med korrupsjon 
her i landet»

– Mens dere leger teller ned til en etterlengtet sommerferie, ligger vi 
medisinstudenter på lur. Egentlig har vi ligget på lur helt siden nyttår, 
noen av oss før det også. 
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– i sommer tar jeg jobben din!
Einar braaten 
treffer ikke helt
I en kronikk i Journalen i år påstår 
Einar Braaten at det er en systemfeil 
i vår tilsynsmetodikk. Vi mener at 
premissene Braaten legger til grunn 
ikke er riktige, og at konklusjonen 
hans derfor ikke treffer helt. Når det 
er sagt, er vi selvsagt positive til kon
struktiv kritikk og er opptatt av å 
utvikle tilsynsmetodene løpende. 

Braaten legger til grunn at så 
mange som sekssju personer 
intervjuer én ansatt når vi gjennom
fører system revisjoner. Vi enig i at 
det ikke ville vært en god måte å 
gjennomføre intervjuer på. I det 
konkrete tilfellet Braaten viser til 
var det tre personer som intervjuet, 
mens to andre satt et annet sted i 
lokalet og arbeidet med gjennom
gang av dokumenter. 

Poenget hans om at ansatte kan 
føle ubehag i en intervjusituasjon, 
tar vi imidlertid på alvor, og Fylkes
mannen i Buskerud vektlegger å 
be grense antallet intervjupersoner, 
når dette anses hensiktsmessig. 

Det vi undersøker i et system
revisjonstilsyn er om tjenestene 
som er viktige for pasientene og 
bruker ne, er forsvarlige. Gjennom
gang av styringssystemene, møte
referater og sjekklister kan fortelle 
oss om rutinene er på plass, slik 
at tjenestene er gode og trygge. 
Intervjuer med ledere og ansatte 
viser om det er kjent hvordan ting 
skal gjøres, og gjennomgang av 
pasientjournaler og bruker mapper 
og lignende viser om tjenestene 
faktisk har den kvaliteten de skal ha. 

Vi offentliggjør alle rapporter 
fra slike systemrevisjoner på 
www.helsetilsynet.no, for 
at andre enn den enkelte 
institusjon, kommune eller 
helseforetak skal kunne 
lære av tilsynene, og slik at 
brukerne skal få vite hvor
dan de offentlige tjenestene 
fungerer. 

Braaten mener videre at det er ube
hagelig for innklaget helsepersonell 
at brev i tilsynssaker er offentlige. 
Dette gjelder det hendelsesbaserte 
tilsynet, ikke systemrevisjonene som 
er omtalt ovenfor. 

Det er ikke Helsetilsynet, men 
offentleglova, som setter grensene 
for hva som er offentlig informa
sjon. Med bakgrunn i denne loven 
er det offentlig informasjon at vi 
har en tilsynssak mot et navngitt 
helsepersonell. Brev som vi gir ut 
etter innsynskrav, er imidlertid slad
det for taushetsbelagt informasjon. 

Vi har ingen problem med å 
forstå at helsepersonell opplever det 
som ubehagelig både å få en tilsyns
sak mot seg, og å risikere omtale i 
media. Hensynet til helsepersonellet 
må imidlertid veies opp mot publi
kums rett til å vite og læringseffekt. 
Denne avveiningen er det lovgiver 
som har gjort, ikke Statens helsetil
syn eller fylkesmannen.

direktør Jan fredrik andresen, 
statens helsetilsyn

fylkeslege ketil kongelstad, 
fylkesmannen i Buskerud

faksimile fra Journalen nr 1 2014.

Vi er på nett!
Journalen har egne nettsider:
www.fagbladetjournalen.no

Her kan du lese, dele og kommentere 
våre saker.

Vi gir deg også helsenyheter på
Facebook og twitter: @journalen.
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– Grov systemfeil i Helsetilsynets metodikk

KRONIKK

VIL DU SKRIVE EN KRONIKK TIL JOURNALEN?
Kronikker skal være på 4500 tegn med mellomrom og leveres med portrett av kronikkforfatteren. Kommentar/leserinnlegg skal 

være på 2500 tegn. Ta kontakt med redaktøren (se kolofon s. 3). Kronikker som kommer på trykk honoreres med en boksjekk.

U te i kommunene merker vi et økende press fra brukere som klager på hvilke tjenester de får, servicen de får og hvordan helsepersonellet oppfører seg. Veien fra å ikke være fornøyd til å klage til Fylkesmannen og skrive i avisa er blitt kortere. De fleste ledere jeg kjenner hopper litt i stolen når brevet fra tilsynet dukker opp i posten. Er vi ikke flinke, skjuler vi noe? Beskjeden går ned gjennom linja også til de som skal intervjues av den tilsynsgruppa som kommer. Trenger vi forberede de ansatte? Er dette tøft, vanskelig, ubehagelig?
Straks tilsynsrapportene inneholder avvik tar mediene fatt i det og skriver om det. Det er ubehagelig. Så derfor hiver man seg rundt, går gjennom rutinene og dokumentasjonen. De prioriteringene som var gjort i årshjul, tiltaksplaner og daglig drift endres, som regel på toppen av alt vi driver med til vanlig. Heldigvis, mener jeg, for ellers ville det gått kraftig ut over tjenesteproduksjonen! 

Vi har konkrete erfaringer for at intervjuene der seks til sju personer fra tilsynet møter en enkelt ansatt oppfattes mest som et forhør. Der blir helsearbeidere stilt kritiske spørsmål som får dem til å tenke at de gjør en dårlig jobb som går ut over pasientene. Jeg mener en at årsak til at tilsynet oppleves så ubehagelig for ansatte er at deres fokus er annerledes enn hva det er for tilsynspersonene i intervjugruppa: ●  Helsearbeideren har et stort pasientfokus hvor hele hverdagen deres dreier seg om å gjøre det beste for sine pasienter. Den ansatte sitter alene i rommet, er opptatt av brukernes behov og at vedkommende ikke har kapasitet til å nå over alle. 
●  Tilsynet sitter samlet i ei gruppe. De har gått grundig gjennom dokumenter, rutiner og prosedyrer. Deres hovedfokus er på om opplysningene de får gjennom papirene fyller kravene i lovverket. Det blir et ensidig fokus på det som avdekkes som avvik fra regelverket.

Ute i kommunene arbeider vi seriøst med å håndtere klager. Vi jobber med hvordan de hardt pressede ansatte takler kritikk, vi jobber med rutiner og prosedyrer for avvikshåndtering og tilbakemeldinger. Vi opparbeider kompetanse blant lederne for å kunne håndtere klager og få avklart dem på lavest mulig tjenestenivå.Det er en grov systemfeil med tilsynsmetodikken når arbeidsgivere må jobbe med å bygge opp igjen flinke ansatte som går helt i kjelleren etter tilsynsbesøket. Allikevel er systemrevisjonene både viktige og nyttige. «Avvikene må lukkes», mange er små og lukkes raskt, andre er større og setter i gang viktige diskusjoner og gjennom gang av våre rutiner. 
Helsetilsynets holdning til at alle brev i tilsynssaker skal være offentlige fører til at innklaget helsepersonell føler seg uthengt i media. Det er svært ubehagelig for de 

som er innklaget også fordi saken kommer i media lenge før det foreligger noen avgjørelse. Mediene er sjeldent interessert i å publisere resultatene av saker som går i helsepersonellets favør. Etter min mening har ikke tilsynet noe vondt av å merke sjøl hvor ubehagelig det er å bli framstilt i media i saker hvor allmennheten gjør seg opp meninger gjennom mediene.Jeg mener juss og medisinfag er to viktige faglige tyngdepunkt i helsepersonells behandlings av pasienter. Våre medisinskfaglige vurderinger er helt avgjørende for pasientenes behandlinger. Vi blir stadig flinkere til å behandle vanskeligere og alvorligere sykdommer. Behandlingsregimene blir mer og mer kompliserte og sammensatte. 
Jeg lærte en gang at lovverket kun var en formalisering av det generelle ønsket om at vi skulle gjøre det beste for pasienten. Allikevel opplever jeg at jussen får sterkere og sterkere innvirkning på medisinsk behandling. Oppfylling av regelverkets tolkes katolsk på bekostning av pasientens beste, spesielt innen de medisinskfaglige områdene hvor vi beveger oss i et grenseland. Ute i kommunene merker vi dette spesielt fordi vi er kommet langt i medikamentell behandling av demente, men også overfor psykisk utviklingshemmede. Dette er områder hvor vi har fått lovverk som skal beskytte pasientene mot tvangsbehand ling uten samtykke. 

Vi må ikke glemme at lovverket ble laget til det beste for pasienten. Hvis jussen legger last til pasientens helse må vi ta an svaret for å gi riktig medisinsk behandling på tross av juridisk faglig vurdering. Noen ganger er det best for en pasient som ikke forstår noen ting at vi bare behandler dem. Vi beveger oss inn i en framtid med nye behandlingsmuligheter og hjelpemidler. Velferdsteknologien vil eksplodere i årene som kommer og helt sikkert presse lovverket. Da blir det spesielt viktig at tilsyn smyndighetene har solid kontakt med det medisinske og pleiefaglige fagmiljøet i sin tolkning av lovverket.

Det kan arte seg som det rene forhør når en lang rekke medarbeidere fra Helsetilsynet skal 

intervjue en enkelt helsearbeider, skriver Einar Braaten. 

EINAR BRAATEN er kommuneoverlege 
i Øvre Eiker og Nedre Eiker kommune. Spesialist i samfunnsmedisin, interessert i 
kommunikasjon, utvikling av helsetjenester, 
beredskap og folkehelsearbeid. På sin egen 
blogg, www.kommunelegen.com, har han 
også skrevet om dette temaet.

«Veien fra å ikke være fornøyd til å klage til Fylkes mannen og skrive  i avisa er blitt kortere»
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Formålet med «Når nyheter skaper 
engstelse» er å formidle forskings
basert kunnskap og synspunkt 
på norske medias formidling av 
nyheiter om kriminalitet, krig, terror 
og katastrofar. Boka er sett saman av 
sju kapittel, skrivne av til saman åtte 
forfattarar. Sjangeren er essayprega 
sakprosa. Det gjer tekst en lettlesen.

Dei to første kapitla dreg nytte 
av datamaterialet frå fire større 
undersøkingar mellom folk flest og 
mediafolk om korleis dei oppfattar 
nyheiter om negative hendingar i 
samfunnet. Presenta sjonen av det 
empiriske materialet verkar truver
dig, men eg saknar noko meir om 
metodiske forhold knytte til inn
samlinga av dette materialet. For å 
finne fram til det, må ein eventuelt 
gå til annan litteratur. Dei siste fem kapitla tek 
oss med inn i ein breiare debatt om korleis 
slike nyheiter påverkar unge og vaksne, og om 
dei mediefaglege og fagetiske utfordringane ein 
har ved denne forma for journalistikk.

Morten Rostrup og Nils Petter Mørk pre
senterer i kapittel fem ein fin tekst om korleis 
organisasjonen Leger uten grenser tradisjonelt 
sett har sett på media som ein støttespelar for å 
få fram i dagen fakta om katastrofar, slik at ein 
kan få endringar. Dei stiller spørsmål ved om 
framvoksteren av alternative kanalar for for
midling av nyheiter via internettet kan truga 
den redaksjonsstyrte journalistikken. Dei skriv: 

Pressen søker ikke mangfold i sakene, men heller 
det som genererer klikk og salg, samt noen egen-
produserte avsløringer som legitimerer medienes 
tilstedeværelse. Denne utsegna kan godt tene 
som ein hypotese som medieforskarane bør 
arbeide vidare med.

Eg kan vel ikkje seie at eg fekk meg nokre 
overraskingar ved lesinga. Snarare stadfesta dei 
ulike tekstane mangt og mykje som eg, og tru
leg mange med meg, har tenkt tidlegare. Kort
versjonen av den overordna faglege bod skapen 
som eg les av boka er dette: Nyheiter om nega
tive hendingar, særleg når dei byggjer på livs
sogene til einskildmenneske, skapar uvisse 
hjå lesaren. Mange blir engstelege der og då. 

Men slike oppslag skapar ikkje panikk, 
for folk flest forstår medias dramaturgi. 
Uvissa og angsten blir heller ikkje sær
leg langvarig hjå dei fleste av oss. Men 
når katastrofebodskapane blir framførte 
dag etter dag, kanskje på eit noko veikt 
grunnlag, blir trusselbiletet til mange av 
oss prega av det. Og så er det spor av at 
journalistikken ikkje alltid kjempar med 
blanke sverd. Våpna er prega av kva som 
kan føre til auka salstal.

Kanskje vi bør reformulere medias 
nyheitsformidlande rolle i vårt over
opplyste, sjølvgode og livsmette 
kongerike til å vere dei som skal irritere 
både i form og innhald? Då er det i alle 
fall for meg lettare å forstå dramaturgien 
i medias nyheitsformidling, enn om eg 
held fram med å tru på det allmenne 
sanningsverdet i det eg høyrer og les.

Dette er ikkje boka for folk flest. Sjølv om ho 
handlar om allmennmenneskelege forhold, er 
ho for dei spesielt interesserte. Redaktøren sitt 
mål med boka er at ho kan stimulere til debatt 
om norske medias nyheitsformidling. Ho kan 
vere godt eigna til det, men av ulike grun
nar kjenner eg liksom 
på meg at den debatten 
har like kort levetid som 
katastrofenyheitene. 

Journalen anMelder:

«Kanskje vi bør reformulere medias nyheits
formidlande rolle i vårt over opplyste, sjølvgode 
og livsmette kongerike til å vere dei som skal 
irritere både i form og innhald?»
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i forBifarten i  torleiV ole roGnuM

«Det er de unge som skal blomstre»
Professor i rettsmedisin, Torleiv Ole Rog
num, er i vinden etter en rekke avisoppslag 
om det VG kaller «Forskningsskandalen». 
Det dreier seg om krybbedødsforskning ved 
Rettsmedisinsk institutt som Rognum har 
vært tungt involvert i, og som har pågått i 
30 år. Prosjekt ene er foreløpig stanset.

Sakens kjerne er at vevsbiter er hentet ut av 
barns organer uten samtykke i forlengelsen 
av rettsmedisinske obduksjoner. Dette har 
satt følelsene i sving. Gråtende mødre har 
stått fram i VG og fortalt at de ikke visste at 
deres barn ble begravd uten hjerne. På avis
ens nettbaserte debattsider fortelles andre his
torier: «De siste dagers nyheter … har gjort 
at det til nå er de tre verste dagene i mitt liv 
siden jeg selv begravde min datter for 23,5 
år siden», skriver en.

– «Rettsmedisinere tok hjernen til 700 
barn», har vi kunnet lese. Stemmer det at 
barnehjerner ikke er lagt tilbake i avdødes 
kropp fordi det er skjedd forskning på dem?
– Nei det er helt galt! Det er kun  ørsmå 
vevsbiter som det er forsket på. 

– Så det er kun den rettsmedisinske obduk-
sjonen som er årsaken til at barn er begravet 
uten hjerne?
– Det er helt korrekt, men hjernen er som 
gelé – den må fikseres i inntil fire uker før 
den kan undersøkes. Etterpå blir hjernen 
overlatt til et begravelsesbyrå som sørger for 
kremering og nedsettelse i en minne lund, 
sier han.

Rognums erfaring er at de pårørende aldri 
har motsatt seg at det tas små vevsprøver til 
forskning. – Det å miste et barn i krybbedød 
utløser tvert imot ofte et voldsomt engasje
ment hos foreldrene. Mange har lagt ned 
enormt med arbeid i å støtte foreldre i 
samme situasjon og i å støtte forskningen. 

– De har støttet både kongresser og 
verdens kongresser, sier han.

Ønsker lovregulering. Rettsmedisinske 
obduksjoner og helseforskning er omfattet 
av ulike regelverk.  Forskning i forbindelse 
med rettsmedisinske obduksjoner er ikke 
utvetydig lovregulert, sier han. Rognum har 
lenge har tatt til orde for lovregulering av 
nett opp dette. 

Krybbedødsepidemi. I dag dør rundt 15 
barn av krybbedød hvert år, på slutten av 
80tallet døde det et barn nesten annenhver 
dag. Rognum havnet midt opp i epidemien 
da den var på sitt aller verste. – Vi obduserte 
inntil tre barn på en dag, sier han. 

Halvveis barnelege. Rognum startet opp med 
patologi og forskning. Etter doktorgrad på 
tykk tarmkreft arbeidet han på Barneklinik
ken ved Rikshospitalet. 34 år gammel fikk han 
kreft med spredning, og på grunn av tilbake
fallsrisikoen og fire små barn, ble han rådet til 
å velge fast jobb. Valget falt på rettsmedisinen, 
men han var på nippet til å ta imot en still
ing ved Rikshospitalets barneklinikk da han 
var 40 år. Da hadde han sammen med Ola 
Didrik Saugstad kommet på et viktig spor i 
krybbedødforskningen, forteller han. 

Drap er hverdagen. For rettsmedisineren 
består en vanlig dag på jobben av ofre for drap, 
selvmord og brå og voldsom død. Han har 
stått på strendene i Thailand etter tsunamien, 
obdusert forkullede lik etter Scandinavian 
Starulykken og ofrene for Anders Behring 
Breiviks kuler. Det siste ble gjennomført på 
seks dager, i følge Rognum takket være en 
voldsom dugnadsinnsats blant alt fra radio
grafer og vaktmannskaper til ITfolk og leger 
ved OUS. I Dagens Medisin skrev han senere: 
«Til alt hell var de fleste helsebyråkratene på 
ferie den 22. juli. Blant annet derfor gikk det 
så bra. De som strømmet til i ferien sin, var 
fagfolkene som visste at deres innsats kunne 
gjøre en forskjell». – Til byråkratenes forsvar 
skal sies at de åpnet slusene for nødvendige 
resurser, sier han.

Kristen og abortmotstander. Rettsmedisi
neren er personlig kristen, lokalpolitiker for 
Kristelig folkeparti i Asker, og erklært abort
motstander. I et intervju har han fortalt hvor
dan han henter styrke ved samhold, humor og 
ved å be til Gud. 

– Hvordan er det mulig å tro på Gud når 
du nesten hver dag ser resultatet av så mye 
fiendtlighet, hat og ondskap? 
– Jeg fikk det spørsmålet av Pål T. Jørgensen 
også, på Tabloid i TV2. La meg si det slik; hva 
er alternativet? Jeg sier som Peter etter at mange 
forlot Jesus og han spurte de 12 apostlene: «vil 
også dere gå bort?» Peter svarte: «Herre, hvem 
skal vi gå til? Du har det evige livs ord og vi 
tror og vi vet at du er Guds Hellige.»

400 000 kroner til enslige. Rognum var en av 
initiativtakerne til Alternativ til abort i Norge, 
i dag Amadea. 

For å få ned aborttallene vil han tilby kraftig 
økt økonomisk støtte til kvinner i vanskelige 
situasjoner. – I dag får en kvinne som ikke er 
i fast arbeid,  en engangsstønad på 38 750 
kroner. Da sier samfunnet at du er veldig lite 
verdt, sier han. Tidligere har han tatt til orde 
for at støtten bør økes til rundt 255 000 kro
ner. Nå tar han enda hardere i: – 400 000 
kroner vil være et passende beløp, sier han. 

Rekrutteringsproblemer. Rettsmedisin har 
inntil nylig hatt store rekrutteringsproblemer. 
Gjennomsnittsalderen var over 60 år, selv er 
han 64.

– Det var lenge slik at vi hadde én stipen
diatstilling som ble brukt til å lære seg faget 
ved siden av forskningen. Men så ble denne 
frosset i flere år, sier han. Nå er Rettsmedisinsk 
institutt blitt en del av Folkehelseinstituttet. 
Der forstod man at noe drastisk måtte gjøres.

 Sju til åtte leger ble ansatt på kort tid, sier 
han, og skryter av å ha fått en rekke unge og 
entusiastiske kolleger med på laget.

– I disse dager diskuteres det at leger kan 
arbeide til de er 80 år. Hvor lenge kommer 
du til å holde på?
Det høres latter i den andre enden av røret.

– Jeg kommer til å arbeide så lenge som jeg 
brenner for faget, sier han. Og legger ut om 
rekken av faglige ufordringer som bare ligger 
og venter på å bli løst. 

Nå ønsker nestoren i norsk rettsmedisin å 
slippe fram sine yngre kolleger. 

– De skal blomstre. Ikke jeg, sier han. Så 
blir det stille i røret. 

per helGe MÅseide
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