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Kjære kolleger
Private aktører gjør seg etter hvert
gjeldende som tilbydere i det man kan
kalle et «helsemarked». Spørsmålet vil
noen si, er i hvor stor grad disse bidrar
til å dekke befolkningens behov for
helsetjenester? Det er generelt ikke
aktverdig å sko seg på andres ulykke
– og i denne sammenhengen er det lett
å antyde at det er de kommersielle
interesser som styrer de private tjenestetilbudene. Man høster «low hanging
fruits» eller til og med skaper man
kunstige behov med sin industrielle
effektivitet (plastisk kirurgi, ortopediske inngrep o.a.).
Privat helseforsikring er på få år blitt
ganske vanlig, betalt av arbeidsgiver
eller egen lomme – litt oppsiktsvekkende i et land der helsetjenesten allerede er dekket fullt ut gjennom skatten. Myndighetene etablerer stadig nye
pasientrettigheter, erklærer fritt sykehusvalg og gir pasientene rett til å ta
med seg pengene og benytte de helsetilbud de finner andre steder i inn og
utland, når et offentlig helsevesen ikke
makter å innfri behandling innen fristen. Dette gir vind i seilene og en plattform for etablering av stadig flere private sykehus – disse får også i økende
grad avtaler på nærmere definerte
områder med det offentlige. Utviklingen
vi har sett, vil fortsette – det er liten
grunn til å tvile på det.
På den annen side – det er det
offentlige helsevesen som står for
dekningen av befolkningens behov for
helsehjelp! De private aktører utgjør

bare om lag 2% av behandlingene. Det
er det offentlige som står for et døgnkontinuerlig tilbud og at hele sykdomspanoramaet dekkes; de privates aktivitet er begrenset på «sykehusnivå»
– på allmennlegesiden er ikke tilbudet
forskjellig fra det offentlige. Det er det
offentlige som står for utdanningen av
nytt helsepersonell.
Noen forhold er nevnt som smører
utviklingen, men det er vel nokså
åpenbart at dette markedet vokser
fordi det offentlige strever med å ha
kontroll med sine ventelister på flere
områder? Dette er det de private klarer
bedre, selvsagt delvis begrunnet i sin
begrensede byrde. Men altså, - de
har faktisk ingen nevneverdig kø,
utredning er effektivt organisert og
man legger stor vekt på å gjøre
«kunden» tilfreds.
Norsk helseatlas (Helse Nord,
SKDE) kartlegger i en pilotutgave
dagkirurgisk aktivitet for å se på hvorledes 12 utvalgte typer inngrep fordeler seg utover landet. Det er større
variasjon i forekomst av noen inngrep
enn det variasjonen i sykdomsforekomst skulle kunne forklare. Undersøkelsen omfatter både offentlig og privat virksomhet. Selvsagt er det flere
grunner til variasjonen og ulik praksis
mellom spesialister er viktig, - men kan
tilstedeværelsen av private virksomheter forklare noe? Det foreligger en

rapport med drøfting av alle de 12 inngrepene – man finner ikke grunnlag for
å konkludere, men de påviste store
variasjoner fremkaller et ønske om
retningslinjer for en mer ens praksis og
bedre koordinasjon mellom offentlig
og privat. Rapporten er interessant
lesning, link nedenfor.
Sykdom i egen familie setter ens
egen handlemåte «på prøve»; mistanke
om alvorlig sykdom gjør at man prioriterer rask og ekspeditt utredning høyt.
Jeg valgte selv «å gå privat» for diagnostikk i et tilfelle og opplevde at prosessen tok mindre enn en uke - diagnose var stillet og overføring til det
offentlige gikk like fort. Rett og slett
imponerende! Vi har senere fått svært
god behandling av vårt eget sykehus.
Man kan gjøre seg sine tanker omkring dette, men det vanskelig å se at
dette ikke er et godt tilbud. Det er
kanskje «inngangen» til det offentlige
som er systemets svakhet – ventelistene
for å komme til spesialist. Som pasient
oppleves dette særlig urimelig når
uroen for alvorlig sykdom har grepet
en, og en effektiv utredning er man da
villig til å betale noe for. Selvsagt er vi
da inne på diskusjonen om sosiale
forskjeller og jeg reagerte nok litt på at
man også tok seg fullt betalt for den
oppsummerende samtalen omkring
kreftdiagnosen; der ville man kanskje
krysset for «frikort» ved vår poliklinikk?

Se link: http://www.helse-nord.no/skde/helseatlas/inngrep
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›› Av Overlegeforeningens leder Jon Helle

Foto: Thomas Barstad Eckhoff

Ja til lokale akuttsykehus
- Nei til solo i silo
Ja til lokale akuttsykehus - Nei til solo i silo
Landsstyrets enstemmige resolusjon 29. mai 2015 om akuttfunksjon i sykehus kan være
starten på en sikrere fremtid for lokalsykehusene. Og en avlastning for de store. Men da må
sentrale beslutningstakere ville oppfylle tredje kulepunkt.
Et samlet Landsstyre, der også de fagmedisinske foreninger
er godt representert, akklamerte den nødvendige treenighet
for sykehus med akuttfunksjoner: Indremedisin, kirurgi og
anestesi. Dette er ikke et nytt standpunkt. Landsstyret mente det i 2011. Og i 2014 gjentok vi standpunktet i «Sykehus
for fremtiden», vår innspillsrapport til en nasjonal sykehusplan.
Vi er ikke lettvinte, eller bakstreverske. Vi vil redde likeverdigheten for befolkningen. Fremtiden legges nå. Ved
taket vårt kommer på et kritisk tidspunkt, få måneder før
helseministeren skal legge frem sitt forslag til en nasjonal
helse- og sykehusplan for Stortinget. Han har mer enn
antydet at han ikke tror på kirurgi på alle sykehus med
akuttfunksjoner.
Det nye vedtaket fra Landsstyret 29.05
om akuttfunksjoner i sykehus lyder:

«Faglig forsvarlighet, god beredskap og trygghet for befolkningen må veie tyngst i landets sykehusstruktur.
Legeforeningen mener:

• Kombinasjonen av spesialitetene indremedisin, kirurgi
og anestesi er en forutsetning for god faglig kvalitet på
diagnostikk og behandling av akuttpasienter i sykehus.
• Akuttfunksjon forutsetter døgnkontinuerlig beredskap
innen indremedisin, kirurgi og anestesi, med tilgang til
radiologi- og laboratorietjenester.
• Sykehus må gis nødvendige ressurser til å sikre kvalitet
på diagnostikk og behandling. Det må være systemer for å
opprettholde og videreutvikle robuste fagmiljøer som
rekrutterer godt.
• Befolkningen må sikres gode akuttilbud uavhengig av
bosted. Velfungerende lokalsykehus er nødvendige i den
akuttmedisinske behandlingskjeden. Reisetid, geografi
og værforhold er tungtveiende faktorer som krever lokalsykehus med full akuttberedskap.»
4 OVERLEGEN 2-2015

Det tredje kulepunktet om systemer og ressurser er nytt og
helt sentralt. Det er et «må»- punkt. De ansatte på de mindre
akuttsykehusene må få kurs, trening, hospitering, ha deltidsstillinger, etc. så nødvendig kompetanse oppdateres og vedlikeholdes. Det er i aller høyeste grad mulig. Vilje fra eier av spesialisthelsetjenesten, og sykehuslederne, er nødvendig. Samarbeid
er et stikkord. Stedlig ledelse som kan ta ansvar likeså.
I dag er det for mye silostrukturer og silotenkning. Budsjetter går i silo og hindrer hensiktsmessig bruk av ressursene
på tvers av enheter nærmest pasientene. Noen ledere er for
mye solister. De har tilsynelatende langsiktige «masterplaner»
de ansatte bare ser bruddstykker av i beslutninger som sakte, men sikkert utarmer; Sniknedleggelser som noen vil si.
Lokalsykehus forvitrer. Politikere settes på sidelinjen. Kanskje
er silo-strukturer også en metode for å tvinge gjennom egne
planer.
Nå har Legeforeningen talt, med tydelighet, igjen. Vi har
mer enn 31.000 medlemmer som vil følge opp at helseministeren og Stortinget gjør jobben sin til høsten og i 2016. •

Da nonnene toget ut av
norsk sykehusvesen
Foto: MF

Katolske ordenssøstre virket som sykehus
entreprenører, sykehuseiere og sykepleiere i
vel hundre år i vårt land, men i dag assosierer
nesten ingen noe som helst med katolske
hospitaler.

og professor II
›› Av Else-Britt Nilsen,vedDominikanersøster
Det teologiske Menighetsfakultet

I 1960-årene var de fortsatt i god drift
– 20 sykehus; 1.200 sengeplasser
(1960), i tiåret etter stengte det ene
etter det andre sine dører for godt.
Hva skyldtes utraderingen? Var det
fordi søstrene ble færre? Var det intern
uro? Eller var det en skjebne de delte
med andre liknende institusjoner?
Midt i 60-årene skjedde det noe som
det katolske tidsskriftet St. Olav fanget
opp:
De private sykehus står foran et være
eller ikke være, ble det sagt på en pressekonferanse nylig arrangert av De private
sykehus’ landsforbund. Grunnen til disse
sykehusenes vanskelige stilling er at de
faktiske utgifter er langt høyere enn de
refusjonstakster trygdekassene betaler
og som er fastsatt av myndighetene.
Helsedirektør Karl Evang kommenterer dette i Arbeiderbladet:
De frivillige helseorganisasjoner utfører
i vårt land et meget verdifullt arbeid, og
de velger selv sine oppgaver. Dersom en
organisasjon velger å gjøre sin innsats i
sykehussektoren, så mener den vel også
å satse noe der. Ingen tvinger noen til å
drive sykehus, og det er vel ikke forutsetningen for det frivillige helsearbeid
at staten skal bære utgiftene1.
Med på oppbyggingen av velferdsstaten

Mange veier fører til utviklingen av
velferdsstaten. Kanskje en av de mest
overraskende er den som gjorde at
6 OVERLEGEN 2-2015

katolske ordenssøstre, via sine sykehus, bidro til prosessen i et overveld
ende luthersk land2.
Det begynte i 1882, da St. Vincents
katolske hospital ble innviet i Hammerfest. Innen århundreskiftet ble det
grunnlagt åtte sykehus til, og innen
1940 var det bygd ytterligere tolv
katolske sykehus over hele landet, det
vil si 21 katolske sykehus eid og drevet
av katolske søsterkongregasjoner3. De
disponerte 17 % av sengene for samt
lige privateide sykehus – «verdslige»
og religiøse. Blant de religiøst eide sykehus stod katolikkene for nesten 60 %
av sengene, og protestantene vel 40 %4.
Mens disse små institusjonene opprinnelig ble grunnlagt for å dekke
lokale sykehusbehov, ble de etter hvert
en del av triaden «kirke-skole-sykehus» i katolske menigheter. Søstrene
spilte en avgjørende rolle i den katolske
kirkes misjonsstrategi. Sammen med
soknepresten utgjorde de kjernen i
kirken. I en norsk sammenheng var
søstrene uunnværlige, siden antallet
«vanlige troende» var ubetydelig.
Under gjenreisningen etter krigen
ble helsesektoren generelt utvidet og
modernisert. Sykepleie ble mer profesjonalisert. De katolske sykehusene
gjorde sitt beste for å følge med, og i
1960-årene foregikk ordenssøstrenes
aktivitet og tjeneste hovedsakelig i
disse institusjonene. Av 545 ordens

søstre i landet i 1960, er det realistisk å
anslå at minst 450 hadde sitt virke her.
Ti år senere, i 1970-årene, var flertallet
av de katolske sykehusene borte.
Uro i luften

For katolikker flest utgjør Det annet
Vatikankonsil (1962-65) et vendepunkt
i kirkens liv. Etter konsilet hørte man
om krise i kirken, om prester og nonner som deserterte, om manglende
nyrekruttering. Det ville være lett å
«forklare» stengingen av katolske
hospitaler i Norge ved denne uroen.
Det er imidlertid overilet. Uro lå allerede i luften; man kan spore forandringer innen søstrenes rekker så tidlig
som de første årtiene etter annen
verdenskrig. Det gjenspeiles blant
annet i antallet søstre.
Fallet i nye kall var dramatisk. De
land som tidligere hadde forsynt Norge
med et stort antall personer til kirken,
særlig Tyskland og Nederland, opp
levde en stor nedgang i ordenskall.

Foto: Per Svensson/Aftenposten/NTB scanpix

Årsakene var flere: storfamilier med
mange barn var ikke lenger vanlige,
kvinners sosiale rolle var blitt radikalt
forandret. Studentopptøyene på slutten
av 1960-tallet og den progressive sekulariseringen av Vesten kan også nevnes.
Mangel på rekrutter var naturligvis en
viktig faktor i nedleggelsen av katolske
sykehus her i landet, men den avgjør
ende faktor var veksten og utviklingen
av velferdssystemet i Norge.
Byggingen av den norske velferds
staten i etterkrigssamfunnet medførte
en radikal nyorientering av den offentlige helsepolitikken. Disse forandr
ingene ble drevet av helsedirektør Karl
Evangs medisinsk-politiske visjon, med
utspring i venstresidens sosialmedisin i
1930-årene, men var også inspirert av
britisk og amerikansk folkeheksepraksis5. Folkehelsen skulle være integrert
del av velferdsstaten: Den skulle være
egalitær og universell. Alle nordmenn,
uansett privat inntekt og bopel, skulle
garanteres beskyttelse mot sykdom og

høyverdig behandling ved sykdom
eller skade, alt finansiert av staten.
Visjonen var også basert på det ut
videde helsebegrep som ble godkjent
av Verdens helseorganisasjon (WHO)
i 1948: «helse er en tilstand av fullstendig fysisk, mental og sosial velvære;
ikke bare fravær av sykdom eller lyte».
Mot avvikling

De følgende tre tiårene dalte prestisjen
med å tilby sykehustjenester etter
hvert som den ble stilt overfor harde
økonomiske realiteter. Søstrene ble
avhengige av kostbart personale utenfor egne rekker, i tillegg til hyppige og
dyre krav om utvidelse og modernisering. For første gang ble en fremtidsrettet statlig sykehuspolitikk iverksatt.
En strøm av lover etablerte et samordnet system av omfattende folkehelseog velferdstjenester. Av spesiell interesse var Sykehusloven av 1969.
Den medførte fundamentale reformer
i organisering og administrasjon av syke-

hus. Privateide sykehus ble tillatt å
fortsette på private hender med offentlig støtte, men på betingelse av at de
ble integrert i de respektive fylkenes
sykehusplanlegging og arbeidsfordel
ing. I 1970 overtok fylkesmyndighetene
eierskap og budsjettansvar for alle sykehus innenfor deres områder, og erstattet
en høyst variert og kompleks eierskapsstruktur lokalt.
Søster Andrea Kampshoff, leder for
St. Josephsøstrene i Norge tidlig på
1970-tallet, kommenterer det slik i en
samtale med meg: «Vi var heldige som
var i stand til å selge våre sykehus som
sykehus i løpet av en 20 års periode.»
Andre kongregasjoner var også klar
over at tiden med katolske sykehus i
Norge var over.
Katolske sykehus var en viktig del av
vårt helsevesen i mer enn hundre år.
Paradokset er at den velferdsstaten
som søstrene bidro til å skape gjennom
sine sykehus til slutt gjorde disse institusjonene overflødige. Dette var selvsagt
OVERLEGEN 2-2015
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Foto: Harstad Tidende 1980 (Fotograf: Seve)

smertelig for mange, men selv uten den
nye sykehusloven med raskt stigende
utgifter og mangel på kvalifisert personale blant søstrene selv, var det bare et
tidsspørsmål før hele prosjektet ville
ha falt sammen. Den nye sykehusloven
synkroniserte tiden – 1970-årene – med
reduksjoner og nedleggelse.
I 1984 - da driften av Florida Sykehus i Bergen ble overtatt av fylket
– var de katolske sykehusenes fartstid
i Norge definitivt over. Langt fra å sko
seg på offentlige midler, men «som
flittige maur hadde de katolske søstre
drevet sine sykehus, uten annen lønn
enn kost og losji»6.
Men la oss ikke helt overse den
aktuelle situasjon: Fortsatt finnes det
ordenssøstre i vårt land. Sammenlikner
vi med perioden som her har vært i
fokus, er deres antall blitt ytterligere
og drastisk redusert. Omkring 140 i
tallet.
Mens det omfattende samfunnsarbeid har avtatt blant ordenssøstrene,
er det mer spesifikt «klosterlige» blitt
aksentuert: liturgi, bønn, stillhet og liv
i fellesskap. Mange søker mot klosterfellesskapene, ikke for selv å slutte
seg til dem, men for åndelig fornyelse,
ro og kanskje veiledning. Klostrene
fremstår mer og mer som en slags
«åndelige hospitaler» som, i likhet
med det eldre katolske sykehustilbud,
frekventeres på tvers av konfesjonelle
grenser.

Foto: Harstad Tidende 1980 (Fotograf: Seve)
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Offentlig-privat,
symbiose eller snylting?
Overlegeforeningen har alltid vært talerør for et sterkt offentlig helsevesen
som sikrer alle innbyggere, ikke minst de svakeste som ikke kan betale.
Vårt hovedfokus er fortsatt et behov for styrking av det offentlige. Høy
beleggsprosent og mange andre faktorer viser at vi langt fra er i mål.
Men de private er kommet for å bli.

›› Av Overlegeforeningens leder Jon Helle

Hva som er «privat», er også et spørsmål. Sykehus som Haraldsplass, Diakonhjemmet og Lovisenberg er private,
ideelle, og samtidig helt sentrale deler
av det offentlige. Men deres formelle
posisjon gir fordeler og muligheter
som andre sykehus kan lære av.
Noen av våre medlemmer går over i
«det private», f.eks. som avtalespesialister. Ingen stiller spørsmål ved betydning av disse for kvalitet og kapasitet i
spesialisthelsetjenesten. Fastlegeord-

ningen er også en svært velfungerende
ordning. Det er da heller ikke disse
ordningene som skaper størst debatt.
Private tilbydere, fritt behandlingsvalg osv. skaper en dynamikk, på godt
og vondt. Overlegeforeningen skal
bidra til at dette blir mest på godt. Det
betyr at de private aktører er supplement og kan være et korrektiv.
Hvis mange nøkkelpersoner skulle
forsvinne ut til private, er det et varsko
for eier av norsk sykehus, Helsemi-

nisteren. Og skulle vi få en utvikling av
to-delt helsevesen der det kan stilles
alvorlige spørsmål om likeverdig rett
til nødvendig helsetjeneste, ja da må
kursen korrigeres.
Bildet er ikke svart-hvitt, ei heller
bare rødt-blått. Ofs innspill til arbeidet
med Dnlfs policynotat mener jeg gjenspeiler et reflektert og balansert syn på
saken.

OFs INTERNE HØRINGSSUTTALELSE TIL DNLF I SAKEN:

Forslag til nytt policynotat - Offentlig og privat helsetjeneste
Utkastet til policynotat oppfattes som
vanskelig tilgjengelig både fordi det
er for ordrikt og for lite poengtert og
strukturert. Of mener derfor at utkastet
bør omarbeides vesentlig.
Hovedpoenget – sett med Ofs øyne
- må være å styrke den offentlige helsetjeneste, slik at den er bærebjelken i
det norske helsevesenet. Et privat helsetilbud bør fungere som supplement og
som korrektiv til det offentlige. Of
understreker imidlertid at det er ytterst
viktig med et slikt korrektiv og at en
monopolsituasjon ikke er heldig.
Like viktig som å styrke det offent
lige helsevesenet, er å ikke tappe det

for resurser herunder fagfolk. Det er
bare én «pool» spesialister, hvor alle
som hovedregel er utdannet og spesialisert i det offentlige – det må være
attraktivt å arbeide i det offentlige.
Tyngdekraften må virke i den retning
og ikke motsatt.
Det må presiseres i policynotatet at
kapasitetsproblemer ikke løses ved å
flytte midler fra det offentlige til det
private helsevesen. Politikernes ambisjoner for det offentlige helsevesenet
er, for tiden, langt høyere enn de
midler som stilles til disposisjon.
Det totale helsebudsjettet må derfor
økes betydelig.

Det private er ingen erstatning for det
offentlige helsevesen. Dette bør etter
Ofs mening fremkomme tydeligere.
Of frykter at det utvikler seg et klart
todelt helsevesen og at det offentlige
på den måten undergraves og trues.
Det offentlige kan fort forvitres og
solidaritetstanken som ligger til grunn
for vårt nåværende helsevesen kan fort
forsvinne.
Of mener at setningen etter kulepunkt
2 «En kvalitetsorientert og bærekraftig
offentlig helsetjeneste forutsetter at vi
nyttiggjør kompetanse og kapasitet også
fra private helsetilbydere» kan fjernes
uten at policynotatet svekkes. •

Se utkast til Legeforeningens policydokument:

https://legeforeningen.no/PageFiles/208880/Forslag%20til%20utkast%20Policynotat%20-%20%20
Offentlig%20og%20privat%20helsetjeneste%20i%20Norge.pdf
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Långsam tillväxt av privat sjukvård i Sverige
Privat ägd och driven sjukvård är en starkt politiserad
fråga i Sverige. De största politiska skiljelinjerna finns
i frågorna om vinster i välfärden, vårdvalets utveckling
och privatiseringen av sjukhus.
Båtelson, ordförande i Sjukhusläkarna
››ochAvviceKarinordförande
i Läkarförbundet

Privat 13%

Privatägd sjukvård har debatterats
mycket under de senaste åren, men i
praktiken har inga stora privatiseringar
genomförts. Privata utförare stod för
omkring 13 procent av den offentligt
finansierade sjukvården år 2013. Tio år
tidigare, år 2003, var a ndelen 9,6 procent.
Det finns flera slags privatsjukhus i
Sverige. Sophiahemmet i Stockholm
och Carlanderska sjukhuset i Göteborg
har funnits i många år och har i dag en
verksamhet med såväl vårdavtal och
försäkringspatienter som helprivata
patienter. Capio S:t Görans sjukhus i
Stockholm är det enda egentliga akutsjukhuset i Sverige som har en privat
ägare. Landstinget i Stockholm har
upphandlat verksamheten sedan år
1999 och sjukhuset finansieras genom
vårdavtal. Det finns också flera mindre
verksamheter som drivs i privat regi
med vårdavtal, exempelvis närsjukhus,
enheter för geriatrik och rehabilitering
samt ortopediska sjukhus.
Ikke-kommersielle

Det finns även en liten men aktiv
non-profitsektor i Sverige. Den kristna
stiftelsen Ersta diakoni är störst på
området med Ersta sjukhus i Stockholm, som har avdelningar inom kirurgi,
medicin, röntgen och psykiatri, och
vårdavtal med landstinget. Bräcke
diakoni driver vårdcentraler, äldreboenden och rehabcentra och är en av de
organisationer som växer snabbast i
den idéburna sektorn. Stockholms
sjukhem är en fristående stiftelse med
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verksamhet inom bland annat geriatrik,
palliativ vård och rehabilitering.
Stoppes privatisering

Under våren 2015 har oppositionen
i Stockholms läns landsting hamnat på
kollisionskurs med den nya regeringen,
sedan socialministern aviserat att regeringen förbereder en stopplag mot
framtida privatisering av akutsjukhus,
samtidigt som landstinget planerar att
privatisera ytterligare ett av sjukhusen
i landstinget, Danderyds sjukhus.
År 1975 infördes ett system där
privatläkare inom olika specialiteter
kunde ansluta sig till Försäkrings
kassan, vilket innebar att deras patienter
kunde få subventionerad sjukvård.
1994 kom efterföljaren lagen om läkarvårdsersättning, LOL, även kallad
nationella taxan. Under många år
sedan dess har majoriteten av privatläkarna i Sverige varit så kallade
«taxeläkare» med denna ersättning
enligt LOL. Privata utförare har också
kunnat sluta avtal med landstingen
om att utföra sjukvård enligt lagen
om offentlig upphandling, LOU. Vård
avtal har tecknats med både enskilda
privatläkare och med större aktörer,
exempelvis privatsjukhus. Landstingen
har utnyttjat möjligheten att teckna
vårdavtal med privata utförare för att
korta köer inom den offentliga sjuk
vården, och för att öka tillgängligheten
inom exempelvis gynekologi samt
öron, näs- och halssjukvård.
För ungefär tio år sedan började en
ny ersättningsmodell, vårdvalet, att

utvecklas. Grundtanken bakom vård
valet var att en så kallad hälso- och
sjukvårdspeng skulle följa medborgaren, som fritt skulle kunna välja vård
central. Det första vårdvalet infördes i
Halland den 1 januari 2007, och Stockholm följde efter ett år senare. Den
dåvarande alliansregeringen införde en
ny lag om valfrihetssystem, LOV, den 1
januari 2009, som innebar att alla landsting och regioner i Sverige blev skyldiga
att införa vårdval i primärvården. Det
fanns ett politiskt motstånd från vänsterhåll mot vårdvalet, och när den nya
regeringen tillträdde efter valet 2014
var avskaffande av den tvingande lagen
om vårdval med på agendan. Förslaget
drogs dock tillbaka efter kritik från
lagrådet och flera remissinstanser.
Valgfrihet

Några svenska landsting och regioner
har utvidgat vårdvalsmodellerna till att
även omfatta delar av den specialiserade öppenvården och viss slutenvård,
exempelvis medicinsk rehabilitering
och ortopedi. Utvecklingen har kommit längst i Stockholm, som i dag har
vårdval inom öppen specialiserad vård
på ett 30-tal områden, exempelvis
allergologi, barnmedicin, gynekologi,
hudsjukvård, neurologi, höft- och
knäprotesoperationer samt öron, näsoch halssjukvård. Den tidigare alliansregeringen gjorde försök att stimulera
framväxten av fler lokala vårdval inom
specialiserad vård, men förutom i
Stockholm är utbudet begränsat. Utvidgningen av vårdvalet har inneburit

att många privatläkare som tidigare
fått ersättning enligt LOU eller LOL
övergått till de nya vårdvalssystemen,
men det finns även ett tillskott av nya
entreprenörer inom primärvård och
specialiserad öppenvård.
Privat helseforsikring

Antalet privata sjukvårdsförsäkringar
ökar i Sverige och omfattar nu omkring
650 000 personer, cirka 12 procent av
svenskarna. Försäkringarna betalas
till största delen av arbetsgivarna och
omfattar inte bara ledningen utan ofta
hela arbetsgruppen. I dag kan för
säkringspatienter undersökas, utredas
och opereras/behandlas på privata
sjukhus helt utan subventioner från
det offentliga systemet. Under de sen
aste åren har en debatt om vinster i
välfärden blossat upp, och frågan fick
stor uppmärksamhet i valrörelsen
2014. Anledningen var uppgifter om
stora vinstuttag och skatteplanering
inom privat skola, vård och omsorg.
Regeringen tillsatte i mars 2015 en
utredning om ett lagförslag om begränsning av möjligheterna att ta ut
vinster ur dessa verksamheter. Regeringens politik om generellt vinst
förbud har mött stark kritik från både
Läkarförbundet och privata vårdaktörer,
eftersom vinsterna i välfärdsbolagen i
flertalet sjukvårdsverksamheter ofta är
små och en vinstbegränsning kan minska
vårdentreprenörernas vilja att satsa på
att utveckla sjukvården och öka till
gängligheten.
Läkarförbundet och Sjukhusläkarna
ser flera fördelar med en mångfald av
vårdgivare i sjukvården. Patienterna
får större valfrihet och tillgängligheten
till sjukvård ökar. Det finns många
exempel på nya kreativa lösningar i
den privata vården som den offentliga
vården kan dra nytta av. Även läkare får
ökad valfrihet när det kommer till valet
av arbetsgivare. Flera rapporter de
senaste åren har visat att privata vårdgivare är effektiva, håller hög kvalitet

och att de anställda trivs och inom
primärvården ses större kostnads
kontroll än i de offentligt drivna
vårdcentralerna. Ett annat exempel
är en benchmarking av akutsjukhusen
i Stockholm, som visar att Capio S:t
Göran är det sjukhus i Stockholm som
hade bäst måluppfyllelse enligt kvalitetsparametrar och lägst personalomsättning för läkare, samtidigt som
kostnaderna per DRG-poäng var något
lägre jämfört med övriga akutsjukhus i
Stockholm.
Samtidigt finns också nackdelar som
sammanhänger med ersättningssystem-

ens utformning. Det har i vissa delar
av landet blivit allt svårare att utbilda
ST-läkare eftersom stora delar av
öppenvården och operationsverk
samheten utförs i privat regi. Även
forskningen försvåras när verksamhet
flyttas ut från akutsjukhusen. Dagens
ersättningssystem har alltså inte
lyckats lösa sjukvårdens behov av
utbildning och forskning. Med flera
utförare blir också sjukvården mer
fragmentiserad och kraven ökar på bra
och sammanhållna IT-system så att
informationen lätt kan föras över
mellan vårdgivare. •
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Folketingsvalg afgør fremtiden
for de danske privathospitaler
Privathospitalernes fremtid i Danmark bliver afgjort ved
det kommende valg til Folketinget, som skal finde sted
18. juni. For selv om privathospitalerne sjældent er gen
stand for store ideologiske debatter, så har de to store
blokke i dansk politik vidt forskellige krav og ønsker til
privathospitalerne.

›› Av Anja Mitchell, formand for Overlægeforeningen

M

ed et regeringsskifte kan de se
frem til større efterspørgsel,
mens de sandsynligvis vil forblive i en
mere marginal position, hvis den siddende regering genvinder magten.
Frem til 2001 overlevede privathospitalerne med et ganske beskedent antal
patienter, som selv betalte for behandling. Det ændrede sig, da de borgerlige
partier overtog regeringsmagten og
satte frit valg i sundhedsvæsenet øverst
på den politiske dagsorden.

politisk holde til at sende tusindvis af
patienter på privathospital, samtidig
med at de skulle skære markant ned på
deres egne offentlige sygehuse.
Derfor blev der overalt i landet sat ind
for at øge aktiviteten så meget, at det
ikke ville være nødvendigt at sende patienter videre til privathospital. Det fik
vidtrækkende følger: Først faldt antallet
af patienter på privathospitalerne markant, og siden førte det til, at privathospitalerne måtte sænke deres priser væsentligt. Adskillige gik konkurs.

Behandlingsgaranti

Borgerne fik en behandlingsgaranti, der
gav adgang til privathospital, hvis de
offentlige sygehuse ikke kunne levere
behandling inden for to måneder. Og da
ordningen i 2006 blev ændret til en
behandlingsgaranti allerede efter én
måned, skabte det en eksplosiv stigning
i aktiviteten på de private hospitaler.
Således nåede de en omsætning på 1,3
mia. kr. i 2008 alene for behandling af
patienter, der var henvist via behandlingsgarantien. Det svarede til ca. to pct.
af de samlede sygehusudgifter.
Finanskrise

Men så ramte finanskrisen, og for første gang i årtier skulle de offentlige
sygehuse i Danmark gennemføre massefyringer. De fem nye regioner, som
havde overtaget driften af sygehusene
efter de 14 nedlagte amter, kunne ikke
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Utredningsgaranti

I 2011 mistede de borgerlige partier
regeringsmagten, og Socialdemokraterne dannede regering med to andre partier og med statsminister Helle Thorning i spidsen. Den nye regering opfyldte
et vigtigt valgløfte – indførelsen af en
såkaldt udredningsret, altså at nå frem
til en diagnose, eller en udredningsplan,
indenfor en måned. Tidligere gjaldt
behandlingsgarantien kun for patienter
med en diagnose, og det medførte, at
mange med komplicerede sygdomme
ikke fik gavn af ordningen.
For at mindske presset på sundhedsvæsenet blev den nye patientrettighed
suppleret med en begrænsning, så
behandlingsgarantien for en række
mindre alvorlige sygdomme igen først
gælder efter to måneders ventetid.
Skiftet fra adgang til privat behandling

efter to måneder i stedet for en måned
bidrog stærkt til yderligere nedgang for
privathospitalerne. Oven i denne udvikling sørgede de offentlige hospitaler og
regionerne for målrettet at hjemtage de
dyreste patienter, så de private hospitaler kun får opgaven med at behandle
offentlige patienter der, hvor de er billigere end de offentlige sygehuse.
Redusert privat

Konsekvensen var entydig. I 2013 var
privathospitalernes indtægter fra behandling af patienter fra det offentlige
sundhedsvæsen faldet fra 1,3 mia. kr. til
470 mio. kr. Dermed var de i realiteten
sat tilbage til tiden før det store boom.
Men det er bemærkelsesværdigt, at
de store op- og nedture kun i begrænset omfang har præget den politiske
debat. Langt de fleste partier i Folketinget accepterer, at der findes privathospitaler, som samarbejder med det
offentlige sundhedsvæsen. Skillelinjen
går ved, hvor stor en rolle de skal spille
i det samlede sundhedsvæsen.
Privat: Buffer eller aktør

Partierne i Thorning-regeringen ser
primært privathospitalerne som en
«buffer», der kan træde til, når der er
kapacitetsproblemer på de offentlige
sygehuse – en buffer der er underlagt
regionernes samlede styring af sygehusene. Modsat ser de borgerlige partier

hos Priva
pita tler
privathospitalerne som en aktør, der
tjener to vigtige formål: De sørger for,
at offentlige sygehuse udsættes for
konkurrence, og de giver borgerne/
patienterne mulighed for at vælge,
hvor de helst vil behandles. Især det
frie valg har været en vigtig mærkesag.
Senest til september skal der være
valg til Folketinget, og disse skillelinjer
i holdningen til privathospitaler kommer til at spille en væsentlig rolle i
valgkampen. De borgerlige partier går
nemlig til valg på at genindføre en
behandlingsgaranti efter kun en måneds ventetid. Dette vil med stor
sandsynlighed føre til, at langt flere
patienter skal behandles på privathospitalerne, da de offentlige sygehuse
ikke har kapacitet nok til at tage alle
patienter ind inden for en måned.
Desuden lægger den borgerlige fløj
op til, at den nye udredningsret – også
kaldet diagnosegarantien – skal give
patienterne samme ret til valg af privathospital, som de får med behandlingsgarantien. I dag giver udredningsretten ikke patienten adgang til at
vælge privathospital. Det er kun regionen, der kan træffe denne beslutning.
De to forslag vil føre til en markant
vækst hos privathospitalerne – til
trods for at ventelisterne er de korteste
i mange år. Ventetiderne var sidste år
49 dage i gennemsnit, hvilket er fem
dage mindre end for ti år siden under
højkonjunkturen.
Men de borgerlige forslag vil
sandsynligvis også føre til øget opmærksomhed på nogle af ulemperne

ved at bruge privathospitaler. Sundhedsvæsenet har efter finanskrisen
været underlagt den strammeste økonomiske styring siden 1980erne, og der
er ikke tegn på, at der kommer væsentlig flere midler.
Det betyder, at der skal flyttes
ressourcer fra de offentlige til de private hospitaler, og det kan føre til
skævvridning af den samlede indsats i
sundhedsvæsenet, hvor patienter med
komplicerede diagnoser og sygdomme,
der ikke anses for at være rentable at
behandle, bliver nedprioriteret til
fordel for patienter med sygdomme,
hvor der er hård konkurrence mellem
offentlige og private hospitaler.
Legeflukt

Samtidig vil det føre til en stigning i
efterspørgslen på lægelig arbejdskraft.
Da privathospitalerne havde størst fremgang, var der i den offentlige debat stor
betænkelighed ved, at mange offentligt
ansatte læger havde bijob på privathospitaler. Bekymringen gik på, at de kunne
være tilskyndet til at afvise patienterne
på det offentlige sygehus for at få mere
at lave i deres typisk bedre betalte bijob.
Samtidig vil den øgede aktivitet formentlig få de fleste finansministre til at
frygte et større lønpres på det lægelige
arbejdsmarked, som i forvejen er præget
af mangel på speciallæger.
Bekymringen over især lægernes
bijob og mulige dobbeltrolle har dog
vist sig ikke at holde stik. For det første
har sygehusejerne sørget for, at den
læge, der behandler, ikke samtidig står

for visitationen af patienterne. Lægen
kan altså ikke sende patienterne fra det
offentlige sygehus til det privathospital, hvor hun har bijob. Samtidig har en
undersøgelse fra Syddansk Universitet
dokumenteret, at læger med bijob
lægger mindst lige så mange timer i
deres primære offentlige job, som læger uden bijob gør. Undersøgelsen har
dermed fjernet en frygt for, at bijobbene førte til en nedgang i aktiviteten på
de offentlige sygehuse.
Men selv hvis privathospitalerne
skulle få en mere fremtræden rolle efter
et evt. regeringsskifte, er der ikke væsentlige tegn på, at der ændres fundamentalt på opgavefordelingen i sygehusvæsenet. I andre lande som f.eks.
Sverige findes der offentlige hospitaler,
der bliver drevet af private firmaer, men
denne konstruktion har aldrig vundet
indpas eller større interesse i Danmark.
En enkelt af Danmarks fem regioner
har udtrykt interesse for modellen og
har udliciteret driften af en enkelt
afdeling på et hospital til Aleris-Hamlet koncernen. Overlægeforeningen
har sagt god for modellen, så længe
løn- og arbejdsforhold og kvalitet i
behandlingen er i orden, men der har
ikke været tegn på, at det er en konstruktion, som er i fremdrift.
Og så længe regionerne og Folketinget ikke ændrer ved den grundlæggende rollefordeling, vil privathospitalerne med stor sandsynlighed primært
være et supplement til det offentlige
sundhedsvæsen, som vokser og krymper alt efter behov. •
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Privat helsevesen
– en trussel?
Betraktninger fra offentlig bildediagnostikk
INNLEDNING
Hvorvidt et privat helsevesen utgjør en trussel eller ikke, avhenger av øyet som ser. Slik det
fungerer innenfor bildediagnostikken i Norge i dag, utgjør det ingen trussel, verken for pasi
entene, sykehuseierne eller for de ansatte i det offentlige helsevesenet. Men en sterk vekst
av private tjenester kan virke inn på pasienttilbudet i det offentlige helsevesen på
sikt. Dette innlegget er basert på min erfaring som radiolog og leder innen bilde
diagnostikk, med bakgrunn både fra offentlig og privat virksomhet.

›› Av Edmund Søvik, St. Olavs Hospital
Driftsformer

Felles for de private aktørene er at de
kan definere sin egen driftsform. De
kan ansette personell etter behov, og
tilby de tjenester de ønsker til en pris
som gir lønnsom drift. Dette gjøres
med spesialister, utdannet av det
offentlige, med selvstendig signeringsansvar. Man har ikke ansvar for utdanning av spesialister eller vaktansvar.
Man kan også definere hvilke under
søkelser og i hvilket omfang man
ønsker å tilby sine tjenester. Det
offentlige helsevesen kan ikke definere
sine gjøremål på samme måte.
De private aktørene drives i praksis
med offentlige midler gjennom driftsavtaler. De private aktørene er således
både en del av det offentlige helsevesen, samtidig som de kan tilby rene
private tjenester med bildediagnostikk
levert på dagen til de som er villige til
å betale mer enn vanlig egenandel. I
praksis er det snakk om et offentlig-
privat samarbeid. Det er dog verdt å
merke seg at private aktører lønner
sine leger bedre enn det offentlige, noe
som gjør det interessant å kunne jobbe
deltid eller heltid i det private. I tillegg
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leverer instituttene et overskudd til
sine eiere.
Økt etterspørsel

Symbiosen mellom sykehusavdeling
ene og de private aktørene har fungert,
og fungerer fortsatt, tilfredsstillende.
Men i løpet av de siste årene har likevel
forholdet endret seg noe.
Etterspørselen etter bildediagnostikk
er større enn det man i dag klarer å
håndtere innen de gitte rammer ved
sykehusene. Bare ved St. Olavs Hospital
er økningen innen bildediagnostikk på
mellom 2 og 8 prosent hvert år avhengig
av modalitet. Til tross for økte ressurser
klarer vi ikke ta unna for etterspørselen.
Denne tendensen er global, men Norge
ligger helt i verdenstoppen i bruk av
bildediagnostikk. Vi tar om lag dobbelt
så mange CT-undersøkelser pr. inn
bygger sammenlignet med Finland.
Det er nylig laget en rapport med bakgrunn i en regional plan for bildediagnostikk i Helse Midt-Norge. Den viser
stor forskjell i bruken av CT og MR
mellom de to Trøndelagsfylkene korrigert for bosted og regionfunksjoner. Vi
har ingen indikasjon på at folkehelsa er

bedre i Sør-Trøndelag til tross for
nærmere 20 % høyere forbruk av
bildediagnostikk pr. innbygger enn
i Nord-Trøndelag. Men vi vet at det
finnes mange private tilbydere av
bildediagnostikk i Trondheim.
Det er to hovedårsaker til økningen
av bildediagnostikk. Den ene årsaken
skyldes endringen i demografi kombinert med den medisinske utviklingen,
og ansees av de fleste som faglig legitim.
Befolkningen blir stadig eldre, og flere
pasienter med komplekse og sammensatte sykdomstilstander kan hjelpes
med nye medisinske metoder, som har
det til felles at de krever mer bilde
diagnostikk. Ved innføring av de stand
ardiserte pasientforløpene kommer
dette tydeligere frem enn tidligere.
Den andre årsaken er mer kontroversiell, og skyldes en kombinasjon av
flere faktorer. Økende krav om bilde
diagnostikk fra pasientens side og en
henvisningspraksis basert på en dårlig
forutgående klinisk undersøkelse
preger mange henvisninger både fra
almen- og sykehusleger. «Kirurgisk
tilsyn» blir av flere kolleger nå også
omtalt som «CT tilsyn». Blandet inn i

dette kommer legenes frykt for å overse
tilstander, samt politikernes og helsebyråkratenes trang til å innføre relativt
knappe frister for diagnostikk og behandling, selv om dette ikke alltid gir
et bedre behandlingsresultat. Legger
man så til at bildediagnostikk i praksis
er svært billig å få utført i Norge, både
for lege og pasient, er det lett å forstå
hvorfor etterspørselen øker mer enn
det man klarer å levere i det offentlige
helsevesen.
Tjenestens kvalitet

Staten har dårlig definerte, eller helt
manglende, medisinske kvalitetskrav
til både henvisninger og svar på utført
bildediagnostikk. Dette gjelder både
for offentlig og private virksomhet.
Flere institutter har gjennomgått
ISO-sertifisering. ISO-sertifisering sier
intet om beskrivelsene er riktige eller
ei. Den eneste form for kvalitet myndighetene måler er måling av ventetid.
Det er viktig å merke seg at til tross
for en vesentlig produksjonsøkning,
fremstår sykehusavdelingene som lite
effektive da man likevel ikke klarer å
holde tritt med etterspørselen. Dermed oppstår et behov for tjenester
levert fra private aktører. Den politiske
tanken er derfor at de private skal løse
køproblemet. Tanken er i utgangspunktet godt ment. Tradisjonelt har de
private utført undersøkelser av enklere
karakter, og gjerne undersøkelser som
er lette å standardisere. Dette gjør at
de kan utføre disse effektivt, og dermed være reelt konkurransedyktige på
pris. Men i de senere årene har vi sett
en økende tendens til at det utføres
flere kompliserte undersøkelser ved de
private instituttene, noe som ikke alltid
er like bra for samfunnets økonomi og
kvaliteten på produktet.
En økning av kompliserte MR- og
CT-undersøkelser i det private fører
til en økende andel undersøkelser som
må fremvises og beskrives på nytt ved
sykehusene. Flere av beskrivelsene i
vårt nedslagsfelt holder nå en faglig
standard som ikke er akseptabel. Beskrivelsene er ofte svært lange og uten
entydig konklusjon, og i noen tilfeller
også direkte feil. Spesielt utgjør dette
et problem for fastlegene, som ikke

alltid forstår beskrivelsene og hva de
skal gjøre videre med pasienten. I tillegg kommer alle bifunn som igjen
setter i gang en kaskade av re-gransk
ninger og kontroller.
Det arbeider mange dyktige radio
loger ved de private instituttene, men
de må ofte beskrive undersøkelser
innen fagområder de ikke kjenner så
godt. I tillegg mangler de ikke klinisk
kontakt. Vi må erkjenne at selv den
beste radiolog ikke lenger kan beherske
alle felt innen radiologien. Men tanken
om at radiologien i praksis er spesialisert sitter langt inne hos de fleste, selv
i legeforeningen. Radiologi er nå den
fjerde største sykehusspesialiteten i
Norge. Kompliserte undersøkelser
krever spesialkompetanse for å kunne
levere et utfyllende og korrekt svar
med en entydig konklusjon. Dette problemet ser vi for øvrig også gjøre seg
gjeldende ved de minste sykehusavdel
ingene, alle kan ikke være eksperter på
alt. Dette er for øvrig noe myndighetene
bør ta på største alvor når de nå skal
utforme planene for den fremtidige
sykehusstrukturen i Norge.
Kapasitetsutnyttelse

I fjor ble det importert 15.000 undersøkelser på CD fra private institutter til
St. Olavs Hospital da instituttene og
sykehuset ennå ikke er koblet sammen
elektronisk. Dette beslaglegger store
ressurser ved St. Olavs Hospital, som
ikke får kompensert for dette merarbeidet av Helse Midt-Norge. Vi har
regnet ut at re-granskning og re-demonstrasjon av bilder nå legger beslag
på 2,5 overlegestillinger i klinikken.
Ved å kjøpe flere tunge undersøkelser
hos de private, ber man i praksis om at
mye av arbeidet skal gjøres to ganger,
men uten at de som sitter med det
endelige ansvaret for de alvorlig syke
får dette kompensert. I tillegg står mye
av det tunge utstyret som allerede er
kjøpt inn stille på ettermiddags- og
kveldstid ved sykehusene. Dette representerer dårlig forvaltning av offentlig
kapital.
Manglende faglig og økonomisk styring

Alle leger kan henvise til alle typer
undersøkelser nærmest uten økono-

miske konsekvenser verken for hen
viser eller pasient. Men hvem skal
definere hva som er nok? Myndighet
ene har ingen plan for hvordan man vil
styre utviklingen. Men det kan iverksettes flere tiltak dersom politikerne
vil. Man kan for eksempel begrense
henvisningsretten til kostbare undersøkelser og man kan legge økonomiske
føringer som begrenser bruken av
bildediagnostikk, både på den henvis
ende lege og på pasienten. Det kan o
gså utarbeides klare krav eller retningslinjer til henvisningene før disse kan
effektueres. Men inntil videre er det
fritt fram.
Konklusjon

Privat drevet bildediagnostikk er i
praksis drevet med offentlige midler
i Norge. Økt tilbud synes å henge
sammen med økt forbruk av bilde
diagnostikk. Privat bildediagnostikk
er godt egnet for å utføre enklere
standardiserte undersøkelser. Det er
en hemsko for både sykehusene og
instituttene at man ikke har elektronisk kommunikasjon. Dette medfører
mange gjentatte og unødvendige undersøkelser. En økende mengde undersøkelser i det private fremstår som
mangelfullt eller uklart beskrevet, noe
som medfører redusert sikkerhet og
dobbeltarbeid. Staten er seg lite bevisst
i å utnytte sitt eget dyre utstyr på en
bedre måte og kjøper i stedet flere
eksterne tjenester.
I dag utgjør ikke privat helsevesen
en trussel for god bildediagnostikk for
befolkningen. Men en vesentlig økning
vil gjøre det enda tyngre for sykehus
ene å skulle etterkomme alle krav til
utdanning og vakttjeneste, spesielt
dersom spesialister man har brukt
mye tid og penger på å utdanne slutter.
Noen bør nemlig være igjen for å ta
ansvar for de mest komplekse under
søkelsene så lenge vi er enige om at
et offentlig helsevesen er den beste
garanti for at alle får lik tilgang på
god diagnostikk og behandling. Det
gjelder derfor å vedlikeholde den gode
balansen mellom offentlig og privat
virksomhet. •
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Diakonale sykehus,

«Den tredje sektor»

›› Innlegg av direktør på Diakonhjemmet Sykehus, Anders Mohn Frafjord
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Med vår betydelige markedsposisjon
blant privatideelle leverandører av
sykehustjenester føler vi et ansvar for
å bidra til gode løsninger for privat-
offentlig samarbeid. Vårt utgangspunkt
er et ønske om å bidra til god utnyttelse
av knappe ressurser.
I 2013 ble det brukt 14 milliarder
kroner på private helsetjenester,
6 milliarder i Diakonorsykehusene. De
private ideelle sykehusene står i dag
for en vesentlig del av verdiskapingen
og tjenestilbudet innenfor spesialisthelsetjenesten i Norge. Private ideelle
spiller en aktiv rolle i styrking av samarbeid og tjenestetilbud mellom spesialisthelsetjenesten og primær-helse
tjenesten.
En NOU-rapport fra 1988 «Frivillige
organisasjoner» beskriver de diakonale
sykehusene som den tredje sektor.
«Den tredje sektor» representerer på
mange måter en egenverdi i seg selv, og
noe fundamentalt annet enn kommersielle, private storbedrifter som presser
seg inn i helse- og sosialsektoren. Ideelt
drevne institusjoner vil ofte ha høy
troverdighet i befolkningen, noe en
virksomhet der avkastning til eierne er
det overordnede målet, lett vil kunne

mangle. «Den tredje sektor » vil i realiteten ikke være en konkurrent til det
offentlige, og er ikke en del av den
tiltakende kommersialiseringa i samfunnet. Første sektor defineres som
den kommersielle, styrt av kapitalen,
andre sektor er det offentlige, styrt av
politikere og byråkrater. Det nevnes
også en fjerde sektor som er husholdningen og venner.
En BI rapport fra 2007 (Jan Erik
Grindheim) definerer de private
ideelle organisasjoner i denne sammenhengen som ikke-statlige og
ikke-profittsøkende organisasjoner
og institusjoner som er dannet med et
spesielt formål uavhengig av statlige
myndigheter eller markedsøkonomiske
betraktninger.
De diakonale institusjonene føyer
seg her inn i en lang tradisjon i norsk
helse- og sosialpolitisk historie hvor
det ofte har vært private ideelle organisasjoner som har satt i gang nye helseog sosialpolitiske tiltak for svake og
utstøtte grupper i samfunnet, mens
staten har spilt en langt mer passiv
og ofte negativ rolle (Grindheim
1986). •
Diakonhjemmet Sykehus ©

Foto: Nicolas TourrencDiakonhjemmet Sykehus ©

I Norge etablerer diakonissene sykehus og starter sykepleierutdanning
allerede i 1868 ved Lovisenberg. Herfra
kom diakonissene til Bergen. Fra 1918
driver Bergen Diakonissehjem klinikk
og sykepleieskole. Mesteparten av
pengene diakonissene tjente gikk til
Bergen Diakonissehjem som i 1940 har
ferdig nytt sykehus på Haraldsplass.
Diakonhjemmet sykehus i Oslo ble
opprettet i 1890, og hvor sykehuset vel
så mye var et middel for å kunne utdanne diakoner som et sted for behandling av syke. Her var det mannlige
diakoner som skulle utdannes, i motsetning til ved Lovisenberg hvor det
var kvinnelige diakonisser som ble
utdannet.
DiakoNor er en sammenslutning av
de diakonale sykehusene i Norge:
Modum Bad, Borgestadklinikken,
Haraldsplass Diakonale Sykehus,
Diakonhjemmet Sykehus og Lovisenberg Diakonale Sykehus.
Sammenslutningens formål er å
utvikle de diakonale sykehusene som
attraktive og konstruktive samarbeidspartnere for offentlige myndigheter,
og å bidra til å utvikle pasientrettede
tjenester.

››

Av Arne E. Nakling,
Overlækjar og HTV OF/DNLF
Betanien sjukeheim og sjukehus

Utfordringar med helseinstitusjon
som er organisert som stifting
H

ospitalet Betanien i Bergen vart
grunnlagd i 1914 av uvanleg engasjerte menneske som såg eit behov og
tok ansvar for å fylla det. Det nye
sjukehuset stod ferdig i ei tid med
skrikande behov i helsevesenet, berre
10 år etter at 3 diakonisser kom over
frå Kristiania. Samhandlinga mellom
dei brennande diakonale hjarto og
viljen til praktisk gjennomføringsevne
og økonomisk offervilje hos forgjengarane våre gjorde dette mogleg. Det viste
seg snart at det nye medisinske miljøet
hadde sterk tiltrekkingskraft på kunnig
helsepersonell. Ein slik trend har vedvart heilt til no. Vi opplever ein sterk
fagkompetanse og innsatsvilje til beste
for pasientane.
Jordskjelvet som råka Betanien i
november 2013, då tidlegare direktør
vart arrestert, sikta og seinare dømd
for grovt underslag av midlar frå Stift
inga, har neppe unngått dei merksame
lesarane av OVERLEGEN. Betaniensaka reiser nokon prinsipielle spørsmål
som eg vil prøva å drøfta her.
Det sterke personlege engasjement
karakteriserar ofte dei private ideelle
helseinstitusjonane, som Betanien er
eit døme på. I utgangspunktet er det
ikkje nokon motsetnad mellom eit slikt
engasjement og dei pliktene som styret
har etter Stiftingslova. Likevel: mang
elen på kontroll, tilsyn og ansvar i styret
for Betanien Bergen har vore slåande
og svært synleg for alle som vil sjå det.
Slik Stiftelsen Betanien Bergen
(SBB) har vore organisert, er den i stor
grad sjølvrekrutterande. Dette førte for

Ein måte å skapa eit nødvendig skilje på hos oss,
kan vera å skilja ut den daglege sjukehusdrifta i eit
aksjeselskap, medan bygningane og drifta av dei kan
vera ansvaret til stiftinga
Betanien sitt vedkomande til at majoriteten av styremedlemene hadde si
tilknyting til Metodistkyrkja. Primært
burde økonomisk eller helsefagleg
kompetanse vera dei sentrale eigen
skapane ein søkta hjå styremedlemer
til eit slikt stiftingsstyre. Kompetansen
for å ha ansvaret for ei så stor helse
bedrift må vera så brei og solid som
mogleg.
Heilt til mistillitsbrevet mot styret
vart levert 9.2.15, var det styret sjølv
som stod for forslag og innstilling av
nye styremedlemer. Stiftingslova opnar
i pgf. 36 for at eit anna organ m.a. kan
oppnemna nye styremedlemer, avsetja
sitjande, og føra tilsyn med rekneskapen.
Ein valkomite vart oppnemnt i februar,
og dei har kome med forslag om 4 nye
styremedlemer.
Eit anna veikt punkt som vart tydeleg
med underslagssaka, var den mangl
ande kompetansen og handlingslamminga som gjorde at politimeldinga av
tidlegare direktør tok så langt tid som
15 månader. Når ein har ansvaret for
å forvalta så store summar som nær
400 mill. kr., trengst avgjort også solid
juridisk kompetanse. Dette mangla i
styret på gjeldande tidspunkt, og den
dei søkte, var ikkje uavhengig nok.

Betanien-saka gjer også ei anna utfordring tydeleg: det må vera nok profesjonell avstand mellom styreleiar og
styremedlemer og dagleg leiar av ei
stifting. I vårt tilfelle har styreleiar
gradvis glidd inn i ein posisjon av
inhabilitet ved å få eit for nært venskapleg tilhøve til dagleg leiar. På det
avgjerande tidspunktet, då underslaget
var eit faktum i august 2012, var han i
praksis blitt inhabil fordi han stod
tidlegare direktør for nær.
Eit partssamansett utval vart nedsett
i desse dagar for å jobba med utford
ringane og den heilt nødvendige ryddejobben som står framfor oss på Betanien.
I vår overdrive materialistiske tid er
ei diakonal tilnærming til helsetenesta
eit viktig og nødvendig korrektiv. Det
er imidlertid viktig at det ikkje blir for
sterke åndelege føringar inn på helsefagarenaen, det må vera god balanse.
Ein måte å skapa eit nødvendig skilje
på hos oss, kan vera å skilja ut den
daglege sjukehusdrifta i eit aksjeselskap, medan bygningane og drifta av
dei kan vera ansvaret til stiftinga. Dette
gir eit naudsynt skilje og frirom for
dei faglege vurderingane som alltid
må liggja til grunn i ei moderne helsebedrift. •
OVERLEGEN 2-2015
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LHL – sykehus av og for pasientene

edlemmene og de 260 lokallag
ene er LHLs grunnfjell. I lokallagene samles mennesker med hjerteog lungesykdommer og deres pårørende. Landsmøtet med valgte delegater
er LHLs øverste myndighet. Lands
møtet vedtar strategier og beslutter i
store saker, eksempelvis vedtaket i
2013 om å bygge nytt sykehus på
Gardermoen. Landsmøtet velger et
sentralstyre av tillitsvalgte som i det
daglige er foreningens øverste organ.
LHL-klinikkene er et ideelt sykehus
og 100% eiet av LHL. Med LHLs vis
jonen «Et bedre liv» er sykehusets
oppdrag å levere spesialisthelsetjen
ester av høyeste kvalitet og med en særskilt årvåkenhet på pasientenes og de
pårørendes behov og innspill. Sykehuset har ca. 500 ansatte. Den største,
og kanskje beste kjente, delen av sykehuset er hjerteklinikken Feiring i
Eidsvoll kommune. LHL-klinikkene
Feiring tilbyr bl.a. angiografi, hjerte
screening, utblokking, bypass og ablasjonsbehandling og er et av landets
største hjertesentre. Norsk hjerte
kirurgiregisters årsrapport for 2013
viser at det ble utført 529 koronar bypass-operasjoner ved LHL-klinikkene
Feiring. Den totale hjertekirurgiske
aktiviteten i landet er uendret de siste
årene. Behandling av hjerteklaffefeil,
særlig aortaklaffefeil, øker på grunn
av økt bruk av mini-invasive behandlingsmetoder. Det en nedgang i koronar
bypasskirurgi på landsbasis. Samtidig
utføres det seks ganger flere kateter
intervensjoner (PCI) enn koronar bypass ved norske sykehus.
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›› Av Are Helseth, medisinsk sjef, dr. med.
Foto: LHL

M

Foto: Anders Bergersen

LHL er en demokratisk medlemsorganisasjon som ivaretar interessene til
hjerte- og lungesyke. LHL har 47 000 medlemmer. LHL eier LHL-klinikkene,
som tilbyr spesialisthelsetjenester over hele landet: Feiring, Glittre, Bergen,
Nærland, Røros, Skibotn og i Trondheim.

Loddsalg for tuberkulosesaken. Bil som førstegevinst mens det ennå var bilrasjonering i Norge.

Foto: LHL

LHL-klinikken Glittre i Nittedal kommune.
Foto: Christopher Olssøn

LHL ble stiftet i 1943 som Tuberkuløses Hjelpeorganisasjon for å hjelpe
tuberkulosesmittede inn i arbeidslivet.
LHL bygde blant annet egen yrkesskole
utenfor Bergen. På den tiden var tuberkulose en skambelagt sykdom. Utford
ringene var store, men LHL tok tak i
dem for å endre samfunnet og skape
bedre liv for enkeltmenneskene. Historien om LHL er historien om en
organisasjon som tar risiko og trosser
motstand når det er nødvendig. LHLs
hjertesaker har ikke alltid fått støtte
fra «the establishment» Helse-Norge.
LHL foreslo på 1970-tallet å sende
norske hjertepasienter til England
som en respons på den store mangelen
på operasjonskapasitet i Norge innen
hjertesykdom. Forslaget møtte motstand fra helsemyndighetene, men
«Hjertebroen» ble likevel gjennomført.
Noen år senere tilbød LHL myndig
hetene å bygge en hjerteklinikk i
Feiring. På tross av motbør stod Feiringklinikken klar i 1989, og har senere
vært en avgjørende del av tilbudet til
hjertesyke i Norge.
Da staten ikke lenger ønsket å drive
Glittre sanatorium i Hakadal, valgte LHL
å overta i 1991. Bygningene ble pusset
opp, og LHL har utviklet et moderne
lungesykehus for diagnostikk, behandling og rehabilitering. Kols har blitt den
nye folkesykdommen. Ca. 400 000 nordmenn har Kols, og hele 300 000 har Kols
uten å være klar over det. LHL har de
siste årene årene satt Kols-utfordringen
på dagsorden. Da staten la ned det nasjonale Kols-rådet mot våre sterke råd,
opprettet LHL et eget Kols-råd.
Det er bred politisk enighet om at
ideelle virksomheter skal ha en plass i
norsk spesialisthelsetjeneste. LHL skal
fortsatt bidra og være en pådriver for
fornyelse av helse-Norge. Vi skal samle
aktiviteter sentralt og flytter i 2018 inn
i nytt sykehusbygg på Gardermoen.
Det blir et nytt kapittel i historien om
Sykehus – av og for pasientene. •

LHL-klinikken Feiring i Eidsvoll kommune
OVERLEGEN 2-2015
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De praktiserende spesialistenes
plass i helsetjenesten
››Innlegg av Sverre Dølvik, leder i Praktiserende spesialisters landsforening
Tid for endringer?
Noen fakta

PSL organiserer avtalespesialister
og helprivate spesialister som driver
praksis utenfor sykehus.
Avtalespesialistene utgjør den
desidert største gruppen, og ord
ningen har i løpet av det siste året
vært gjenstand for betydelig oppmerksomhet fra den helsepolitiske
ledelsen i landet.
PSL har tilsammen ca 1400 medlemmer. Det utføres mellom 700 og
800 årsverk i avtalepraksis per år.
De største faggruppene er psykiatri,
øye, øre-nese-hals og gynekologi.
I 2013 utførte avtalespesialistene
innen somatisk medisin 27 prosent
av alle polikliniske konsultasjoner i
landet. I noen spesialiteter er andelen
betydelig høyere, spesielt innen øye
og øre- nese - hals.
Spesialistpraksis utenfor sykehus
har vist seg som en effektiv, samfunnsøkonomisk lønnsomog lite byråkratisk form for spesialisthelsetjeneste.
Det er stor grad av transparens for
hva som faktisk utføres av diagnostikk
og behandling i avtalepraksis. All
aktivitet rapporteres inn i 2 data-
registreringssystemer. Det er
NPR-rapporter, som nå leveres
hvert tertial. I tillegg er det takst
koderapportene som sendes inn til
Helfo 2 ganger i måneden, og som
utgjør grunnlaget for utbetaling av
refusjon over Normaltariffen.
På grunn av dette dobbelte rapporteringssystemet har myndighetene
god oversikt over mengde og typer
helsetjeneste som ytes i avtalepraksis.
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Landets politiske ledelse har sett at
spesialistpraksis utenfor sykehus utgjør en verdifull ressurs i spesialist
helsetjenesten. Helseministeren har
derfor tatt initiativ til dialog og forhandlinger med Le-geforeningen om
en utvidelse av ordningen slik at det
kan bli flere avtalehjemler, og at det
kan åpnes for finansiering slik at flere
og mer avanserte undersøkelser og
behandlinger skal kunne utføres utenfor sykehusene.

I 2014 ble det gjennomført en dialogprosess der Helsedepartementet, Helsedirektoratet, Regionale Helseforetak
og Legeforeningen deltok. Denne prosessen resulterte i et sluttdokument
som parte-ne i prosessen stiller seg
bak. Dokumentet danner grunnlaget
for planlagte forhandlinger om
ram-mebetingelsene for avtalepraksis.
Disse rammebetingelsene er regulert i
en sentral avtale mellom de regionale
helseforetakene og Legeforeningen.
Det er ventet at oppstart vil bli i vår,

mens selve forhandlingsprosessen vil
foregå til høsten.
Hovedmomenter i sluttdokumentet:

• Videreutvikle og formalisere samarbeidet mellom avtalespesilaistene,
sykehusene og regi-onale helseforetak ytterligere. Samhandling mellom
avtalespesialistene og fastlegene.
• Endre / reforhandle Rammeavtalen
i løpet av 2015
• Ivareta behov for forutsigbarhet og
fleksibilitet, herunder drøfting av
myndighetenes behov for å kunne
opprette tidsavgrensede hjemler satt
opp mot avtalespesialistenes behov
for langsiktighet i planlegging av
drift og investeringer.
• Drøfting av finansieringsordning,
herunder muligheten for helt eller
delvis å overføre ord-ningen fra
folketrygdfinansiering gjennom
Normaltariffen til ordningen med
Innsatsstyrt fi-nansiering ( ISF).
Dette gjelder i hovedsak takster
for dagkirurgi og enkelte kostnads
krevende prosedyrer.

• Rettighetslovgivning, igangsetting
av pilotprosjekter med tanke på å gi
avtalespesialister vurderingskompe
tanse for rettighetstildeling
• Forenkling av rapporteringsrutiner, samordning av rapporteringssystemene.
Hvis gjennomføringen av de kommende
forhandlingene lykkes, er det grunn til
å forvente at vi kan imøtese en vesentlig
videreutbygging av avtalespesialistordningen i årene som kommer.
I en slik utvikling blir det viktig å sørge
for en god balanse i rekrutteringen av
leger inn i både syke-hus og spesialistpraksis. Det har blitt hevdet at økning av
antall avtalehjemler, og flytting av prosedyrer, undersøkelser og behandlinger ut
av sykehusene vil kunne føre til en utarming av fagmiljøene på sykehus. Særlig
har man gitt uttrykk for bekymring for at
kvaliteten på utdanningen av nye spesialister kan reduseres hvis stadig nye behandlinger og undersøkelser flyttes fra
sykehus til spesialistpraksis. Dette må
det være mulig å unngå ved å styre på en
fornuftig måte slik at ressursbehovene
ivaretas i begge leire. Å bygge ut ordn

HF-ene har slike stereotypier gradvis
forsvunnet. Innslaget av «tunge» pasi
enter, alvorlige sykdommer, kroniske
lidelser er stort i avtalepraksis. Vi ser
dessverre at myndighetene fortsatt har
et ensidig sykehusfokus enkelte ganger.
Et nylig eksempel på dette er utviklingen
av pakkeforløp for kreft. Avtalespesialist
ene burde ha blitt tiltenkt en viktig rolle
i dette, men i utarbeidelsen av pakkefor
løp-modellene ble avtalespesialistene
rett og slett utelatt eller glemt. Man er i
disse dager i ferd med å rette opp den
fadesen.
En vesentlig forskjell mellom sykehuspoliklinikker og spesialistpraksiser er at
de pasientene som må følges opp over
lengre tid på grunn av kronisk sykdom
kommer til samme spesialist hver gang.
Dette er en en udiskutabel styrke. På
sykehuspoliklinikkene vil det variere
vilken lege man kommer til. Hvis man i
det hele tatt kommer til en lege, da en stadig større del av de polikliniske konsultasjonene overlates til andre faggrupper.
Kontinuitet og stabilitet er nøkkelord for kvaliteter i avtalepraksis. En

Det utføres mellom 700 og 800 årsverk i avtalepraksis
per år. De største faggruppene er psykiatri, øye,
øre-nese-hals og gynekologi
ingen der deler av spesialistutdanningen
gjennomføres i spesialistpraksiser, vil
også være et viktig bidrag til å motvirke
en slik effekt.
Det er også vesentlig at avtalepraksis
er en desentralisert del av spesialisthelsetjenesten som kan yte polikliniske
tjenester i befolkningens nærmiljø.
Er det noen forskjell mellom pasient
populasjonene i avtalepraksis og
offentlige poliklinikker?

I prinsippet ikke. Hvem som går hvor
vil variere med tilgjengeligheten til
avtalespesialist versus sykehuspoli
klinikk, avstand, reisetid, ventetid.
Tidligere var det ikke uvanlig å høre
utsagn som «avtalespesialistene tar bare
de enkle pasientene, avtalespesialistene
skummer fløten, avtalespesialistene ser
bare de lønnsomme pasientene».
Gjennom rapportering og dokumentasjon samt økende grad av samarbeid med

annen stor styrke er nærheten til pasientenes lokalmiljø. Avtalespesialisten
kjenner fastlegene og den øvrige delen
av primærhelstjenesten i det området
pasientene rekrutteres fra. Det skaper
grobunn for konstruktivt samarbeid
med kommunehelsetjensten med
hensyn til å tilrettelegge for det til
budet en kronisk syk pasient har
behov for.
Veien videre

Det ligger et potensiale i avtalepraksis
til å bli en stor og viktig del av spesialisthelsetjenesten.
Forutsigbare rammebetingelser,
modernisering av finansieringsord
ningen, styrkede samarbeids-forhold,
og ikke minst et skikkelig EPJ-løft som
knytter alle virksomheter sammen
kommunika-sjonsmessig er grunn
leggende forutsetninger for at poten
sialet skal utløses. •
OVERLEGEN 2-2015
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Nyttig hjelp
eller fløteskumming?
Som lederforum skribent i dette nummerert var det naturlig å stille
Grethe Aasved noen oppfølgende spørsmål – hun er altså leder for
privatsykehuset Aleris, en aktør med sterk økende aktivitet.

›› Grethe Aasved intervjuet av redaktør Arild Egge
Med bakgrunn i det offentlige - er det
noe du savner på den private arena?
Enten som lege eller leder?
De offentlige helseforetakene har det
totale pasientansvaret og ansvaret for
forskning og utdanning. Selv om vi
prøver å få en stadig bredere rolle og
også få delta i utdanning av helsepersonell (særlig spesialistutdanning av
leger), er vi private små og med snevrere ansvarsområde. Dette ansvaret er
viktig, givende og krevende, uansett
hvilken rolle man har i en offentlig
organisasjon og jeg lærte mye som jeg
har glede av som leder. Som leder
savner jeg av og til den direkte pasientkontakten, men i den rollen jeg har
som leder i det private, føler jeg at jeg
får brukt legekompetansen min hver
dag, bare på en annen måte.
Strømlinjeform og effektivisering er det
privates styrke - kan det overdrives i
den grad at det er med på å skape behov
og dermed økt forbruk av helsetjenester?
Jeg ser det ikke som et problem at vi
utvikler innovative og gode løsninger
som effektiviserer helsetjenestene. Det
privates viktigste rolle å drive med innovasjon innen tjenesteyting, noe som
kommer både pasienter og helsefore
takene til gode. Vi lever av kvalitet og
omdømme, og indikasjonsstilling for
operasjon er en faglig vurdering som
hver enkelt lege gjør. Alle våre leger
har jobbet i det offentlige, og noen av
dem jobber både offentlig og privat. De
endrer ikke faglig vurdering fordi de
går inn døren på et privat sykehus.
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Private sykehus er attraktive arbeidsplasser for mange leger allerede. Med et
økende privat helsemarked - er det en
fare for at det private vil drenere det
offentlige for nødvendig personell?
Private sykehus utgjør ca 2 % av spesialisthelsetjenesten i Norge, og det er
ingen grunn til å tro at vi vil bli en stor
del av helsevesenet, uansett politisk
regime. Dette faktum alene minimerer
problemstillingen. Med en så liten
privat sektor er det vel heller et problem at det nærmest er monopol på
arbeidsgiversiden. Det burde vært mer
konkurranse om knapphetsressursen
helsepersonell; det ville sannsynligvis
gitt leger og annet helsepersonell mer
innflytelse på tjenesteyting og hvordan
man bruker arbeidstiden sin. I tillegg
er det viktig at private sykehus har
særlig fokus på utvikling av tjeneste
yting med god logistikk og optimal
bruk av legens tid, vil vi generelt kunne
få mer pasientrettet arbeid ut av et
legeårsverk.
«Diagnosepakker ved kreft» kan være et
eksempel på at det private kan stimulere
til endring i det offentlige. Kan det også
«tvinge» det offentlige til overdrevet
fokus på enkelte diagnoser og dermed en
ubalansert fordeling av knappe ressurser?
Da tror jeg man overdriver vår påvirkningskraft på prioriteringene i norsk
helsevesen. Når vi oppretter nye tilbud og utvikler dem, er det med bakgrunn i udekkede behov og/eller at det
offentlige ønsker vår bistand og utlyser
anbud på helsetjenester. Vårt ønske er

å være en samarbeidspartner og et
innovativt supplement til det offent
lige. Flaskehalsene er reelle, og en
betydelig andel av pasientene kommer
til oss via helseforsikring eller betaler
av egen lomme for tjenester de skulle
hatt i offentlig helsevesen, men synes
at ventetiden blir for lang.
Privatsykehus kan ikke stå for «tunge
pasientforløp». Myndighetene inviterer
til bruk av private tjenester, men burde da
sørge for en betydelig grad av «styring»
- slik at det private nettopp kommer inn
og avlaster der det offentlige har behov?
Noen mener det private i stor grad
mæler sin egen kake og sender komplikasjonene til det offentlige?
Vi vil gjerne ta på oss såkalte tunge
pasientforløp, og vi ønsker å ta i mot
både akutte tilfeller og kronikere. Vi
oppretter gjerne akuttmottak og kan
drive større sykehus med alle typer
avdelinger for det offentlige, slik vi gjør
i Sverige. I Aleris har vi alltid vært
tydelige på at vi ønsker styring via mer
langsiktige og omfattende avtaler og
strengere kvalitetskrav. Dette er noe
alle vil tjene på. Vi har imidlertid ikke
blitt gitt anledning til dette så langt.
Det er de Regionale Helseforetakene
som definerer våre oppdrag via anbud,
og vi er gjennom disse forpliktet til å
ivareta egne komplikasjoner så langt
det er medisinsk forsvarlig. Det gjør vi
også, men kortvarige, dagkirurgiske
oppdrag innbefatter ikke drift av intensivavdelinger, så i sjeldne tilfeller må vi
legge inn pasienter på offentlige syke-

Foto: Aleris.no

hus. Dette er i henhold
til avtalen med RHF-et.
Nettopp ønsket om å bidra mer
innen de store og komplekse helseutfordringene er bakgrunnen for at vi
startet Nordens eneste private Kreftsenter, hvor vi har hatt en enorm
økning i antall pasienter, - også henvist
fra det offentlige.
Du er engasjert og optimistisk i forhold
til et samarbeid mellom offentlig og
privat - også når det gjelder utdanning,
men hvor langt unna er det at man får
til en forpliktende organisering av
diagnostikk, behandling, forskning og
utdanning - tror du?
Det helhetlige og overordnede ansvaret
for pasienten ligger hos det offentlige.
Jeg tror likevel at vi ikke er så forskjellige som enkelte skal ha det til, og at vi
har gode forutsetninger og felles in-

teresser i å komme frem til
et mer forpliktende samarbeid.
Jeg er altså optimistisk, samtidig som
jeg ønsker at denne prosessen kunne
gå raskere. Vår erfaring, og tilbake
meldingene fra helseforetakene, er at
samarbeidet fra pakkeforløpene på
kreft fungerer veldig godt. Vi ser også
at samarbeidet mellom helseforetaket
og oss glir lettere og lettere over tid,
særlig fordi fagfolkene har etablert
gode samarbeidsrutiner. Private kan
altså bistå i pasientforløp styrt av det
offentlige, også på kompliserte om
råder som kreftutredning. Det er noe
vi ønsker å bidra med på flere områder.
Det avgjørende er at vi får formalisert
samarbeidet mellom offentlige og
private helseforetak bedre enn i dag.
Jeg mener vi må få organiseringen av
diagnostikk, behandling og FoU inn i
avtalene. Da beholder det offentlige

pasientansvaret, kontroll med ressurs
ene og styringen med hovedprioriter
ingene, mens de private kan bidra på
en best mulig måte med vår innovasjonskraft. Og til slutt: det er over
modent å ta i bruk private sykehus
innen spesialistutdanning på en rekke
kirurgiske områder, både med bakgrunn i store pasientvolumer og for å
få innblikk i nytenkning innen logistikk
og bruk av knapphetsressursen legene
utgjør! •
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Fritt behandlingsvalg skal gi kortere ventetid
Helse Sør-Øst var først kritisk til fritt behandlingsvalg
Pasientens rettigheter blir ytterligere styrket når fritt behandlingsvalg
og ny pasient- og brukerrettighetslov innføres til høsten. Det er bra.
Ved fritt behandlingsvalg får pasienter større valgfrihet gjennom bruk
av private aktører.

H

else Sør-Øst RHF var kritisk til
deler av Helse- og omsorgsdepartementets opprinnelige høringsnotat
om fritt behandlingsvalg. På den bakgrunn har jeg blitt utfordret av Over
legen til å komme med noen betraktninger om innføring av ordningen.
Private aktører kan både være et
supplement og et korrektiv til offentlige
sykehus. Helse Sør-Øst RHF støttet derfor intensjonen med innføring av fritt
behandlingsvalg, men var uenig i måten
ordningen var tenkt gjennomført.
Helse Sør-Øst mente ansvaret for å
yte spesialisthelsetjenester fortsatt
burde være helhetlig og entydig plassert,
og at det var uheldig å splitte opp helseregionenes «sørge for»-ansvar ved å
etablere fritt behandlingsvalg som en
egen ordning på utsiden av dette. Vi
pekte på at mekanismene for å sikre
kvalitet, omfang og pris ikke var tilstrekkelig beskrevet, og at manglende
volumbegrensning økte faren for
prioriteringsvridninger.
I vår høringsuttalelse hevdet vi at
ordningen ville bli ressurskrevende å
innføre og administrere, og samtidig
vanskelig for pasienter å bruke. Ut
fordringene med å sikre helhetlige
pasientforløp og god samhandling med
nye aktører som ingen har avtale med,
ble også fremhevet, sammen med viktigheten av å ha helt klare ansvarsforhold.
Vi hadde videre en del innspill når det
gjaldt innfasing av fagområder. Det er
et dilemma at de helsetjenestene som
antakelig egner seg best for fritt be-
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›› Av Cathrine M. Lofthus, Administrerende direktør Helse Sør-Øst RHF

handlingsvalg, for eksempel klart avgrensede somatiske tjenester, samtidig
er de som gir størst fare for overbehandling.
Helse Sør-Øst RHF anbefalte på
denne bakgrunn at departementet
heller burde virkeliggjøre intensjonen
med ordningen ved utvidet kjøp fra
private leverandører gjennom konkurranseutsetting.
Innholdet i fritt behandlingsvalg ble
etter høringssvarene en del endret i
lovproposisjonen som til slutt ble fremmet (Prop. 56 L (2014-2015)). Pasientenes rettigheter er styrket, og det er gjort
endringer som vil gjøre ordningen enklere å bruke for pasientene. Helseregionene har nå fått en klar fullmakt til

selv å beslutte hvilke offentlige/private
virksomheter som skal kunne tildele
pasientene rettigheter.
Videre er forslaget om ventelistereg
istrering i det offentlige trukket tilbake,
slik at pasienter som velger seg til en
leverandør av fritt behandlingsvalg nå
skal registreres som ventende der på
vanlig måte. Alt dette mener vi er
positive endringer!
Når det gjelder våre mer prinsipielle
innvendinger, skriver departementet at
de ser at fritt behandlingsvalgordningen
vil gjøre det mer komplisert for helseregionene å ivareta sitt «sørge for»-
ansvar, og at planleggingen vil bli noe
vanskeligere. De velger likevel å gå
videre med forslaget fordi de har et

mål om en mer tilgjengelig helsetjen
este og «ønsker å ta i bruk alle gode
krefter».
Nå er fritt behandlingsvalg vedtatt
og vi i Helse Sør-Øst RHF skal gjøre
vårt for at ordningen kan etableres på
best mulig måte. Det gjenstår fortsatt
en del forberedelser, blant annet er
forskriften som skal regulere godkjenningsordningen som HELFO skal administrere nylig kommet på høring.
Departementet er opptatt av at det
ikke skal stilles lavere krav til leverandører av fritt behandlingsvalg, enn
andre private vi inngår avtale med. Det
støtter vi. Utfordringen blir hvordan
dette i praksis kan gjøres når det ikke
foreligger noe avtaleforhold, bare en
mer overordnet godkjenning.
Innføring av fritt behandlingsvalg
har som mål å korte ventetiden for
pasienten. Helse Sør-Øst RHF er ikke
fornøyd med at en del pasienter i dag
venter for lenge på utredning og behandling og at pasienter opplever fristbrudd. Derfor har vi igangsatt et prosjekt for å understøtte helseforetakene
i å bedre tilgjengeligheten til sykehustjenester i regionen. Prosjektet jobber
for bedre organisering og drift av poliklinikkene og er innrettet i fire innsatsområder: langtidsventende, effektivitet
i poliklinikkene, opplæring og erfar
ingsoverføring, samt analyser, gode
styringsdata og benchmarking.
Vi begynner nå å se positive resultater
av dette arbeidet. Styret i Helse Sør-Øst
fikk torsdag 30. april presentert nye tall
for ventetidene i regionen, som viser at
ventetiden for pasienter i Helse Sør-Øst
er redusert til gjennomsnittlig 67 dager,
hvilket viser at vi nærmer oss kravet på
under 65 dagers ventetid. I tillegg til
nedgang viser tallene også en reduksjon
i ventetiden for de som fortsatt venter.
Det forsterker inntrykket av at nedgangen
i ventetiden i regionen er reell og at vi
er på rett vei.
Vi er glade for at helse- og omsorgsdepartementet har hørt på flere av våre
innspill. Det viktigste vi kan bidra med
er å sørge for at våre egne ventetider er
korte og opprettholde den gode kvaliteten
vi har på våre sykehustjenester. Det vil
sikre et fortsatt sterkt og godt offentlig
spesialisthelsetjenestetilbud. •
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Legene er imot
fritt behandlingsvalg for ruspasienter
- Brukerne er for
RIO Rusmisbrukernes Interesseorganisasjon har som mål at flest mulig
personer med rusproblemer skal få best mulig hjelp for problemene sine.
Vi støtter helsereformen «fritt behandlingsvalg» (FBV) på rusfeltet. Det samme
gjør de andre brukerorganisasjonene. Legeforeningen er imot. Det er de
andre fagforeningene også. Vi lurer på om dette handler om ulike interesser
eller ulik forståelse av brukergruppen.

›› Av Kenneth Arctander Johansen

A

rgumentene mot fritt behandlingsvalg er at pasientene ikke
kan få økt valgfrihet ettersom a: helseforetakene trenger pengene de inn
ringer, og b: pasientenes «komplekse
lidelser» som ikke håndterer denne
formen for valgfrihet.Vi er opptatt av
kvalitet, kapasitet og klientmatching.
Brukerne står på lange ventelister for
behandling mange steder på feltet.
Andre steder er det kortere ventelister.
Dette er steder med svært dårlig kvalitet.
Ofte i offentlig sektor. Høy fagkompetanse til tross. Så og så mange helse
spesialister gir -merkelig nok- ikke
bedre rusbehandling.
Det å vente på behandling innebærer
ofte at man man er i en dyp krise med
fare for sin fysiske og psykiske helse,
samt tap av sosiale relasjoner. Det er
viktig at man får den behandlingen
man trenger, og som man mener at
man trenger, når man trenger den.
Dette er viktigere enn at en klinikk
skal beholde pasienter som gjerne
ville valgt noe annet om de kunne.
Å tviholde på pasienter i lite egnede
tiltak for å sikre kapital til egne tjenester og forskning, er en objektifisering
av brukerne RIO ikke kan slutte opp
om. Vi må tenke på brukerne.
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Det å vente på behandling innebærer ofte man er i
en dyp krise med fare for sin fysiske og
psykiske helse samt tap av sosiale relasjoner.
Det er viktig at man får den behandlingen man trenger,
og som man mener man trenger, når man trenger den

Det er uenighet om hva som er god
kvalitet på rusfeltet. Rusbehandlingstjenestene ble en del av spesialisthelsetjenesten etter rusreformen i 2004.
Noe ble bedre og noe ble dårligere.
Blant annet fikk vi noen steder et enda
mer markant skille mellom behandling
og rehabilitering (som når Veksthuset
stengte ettervernboligene sine). Noe vi
i beste fall synes er uheldig og i verste
fall fatalt, for dem det gjelder. Andre
steder igjen fikk man «top-down»
kriterier for kvalitet som ikke hevet
kvaliteten. I enkelte tilfeller har det
svekket tjenestene. Dette har for
eksempel vært krav om å ha så og så
mange sykepleiere og så og så stor
prosentandel lege eller psykiater ved
tjenester. Tjenester med et kulturelt

grunnlag som var en reaksjon mot
den diagnostiske kulturen man fant i
klinikkene.
Noen helseforetak har tatt tilbake
den psykiatriske praksisen med låste
dører, overvåkede «luftinger» og uniformer som symboliserer rang. Dette
kommer i tillegg til randomiserte urinprøver. Kontrollregimer til tross, forekommer det mye rusing og dødtid inne
på disse stedene. Brukerne klager ofte
til oss. Ved flere anledninger har vi
spurt om ikke disse tjenestene med
hell kan avvikles.
Enkelte terapeutiske samfunn har ikke
råd til å ansette tidligere brukere ettersom
kravene om «tverrfaglig bemanning»
gjør at man ikke har råd til dette innenfor prisen man må konkurrere om.

Fritt behandlingsvalg, med løsere
kriterier, vil kunne gjøre at tjenestene
kan få et friere faglig handlingsrom.
Dette kan gjøre feltet mer kreativt.
Kreativitet og kultur er begreper som
aldri nevnes i en anskaffelse, og som
vanskelig kan måles. For den som er i
behandling har det faktisk alt å si. At
tjenester kan bygge ut kapasiteten sin
med færre strenge kriterier kan løsne
litt på disiplineringsverktøyene til de
regionale foretakene.
Argumentet til legeforeningen,
de andre profesjonsforbundene og
Arbeiderpartiet om at pasienter vil
rase ut av den offentlige sykehusramma
og over til de private, er følgelig et
argument vi ser som positivt all den
tid brukerne har muligheten til å velge

gode tjenester. Det er for øvrig mest
sannsynlig at resultatet blir at de
etablerte ideelle tjenestene får en mer
«elastisk» kapasitet enn at selskaper
som Humana skal slå seg stort opp på
langtids døgnbehandling. Trolig vil det
ikke være noen stor endring i et kjent
tilbud til en kjent brukergruppe.
Legeforeningen mener fagfeltet går
mot en dreining fra døgn til dag, og at
man derfor ikke burde fase inn FBV i
døgnbehandlingen av ruspasienter.
Her er vi helt uenige. Brukere som
står inntil 40 uker i kø ved enkelte
tjenester undergraver dette argumentet på egenhånd. Uansett vil man
etter all sannsynlighet nå et naturlig
kapasitetstak. Poenget er jo å få bort
køene.

Enkelte helseforetak besluttet å
redusere antall døgninnleggelser med
50 prosent, basert på «epidemiologiske
utredninger og sammenligninger».
Dette gjør de i tillegg til å favorisere
sine egne tjenester ettersom det å sende
en bruker til en privat tjeneste betyr
krav om del-finansiering som går utover sykehusets eget budsjett. Yrkes
etikken sier ofte at man skal være lojal
til den svake part. Vi opplever ikke at
dette er det vi ser i praksis. Å gi makten
til brukeren i valg av behandling er et
skritt i riktig retning.
Det finnes helt klart utfordringer
med fritt behandlingsvalg, men vi er
ikke enige i de rådende argumentene
som går imot.
Ingen interessekonflikter oppgitt. •
OVERLEGEN 2-2015
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Fritt behandlingsvalg:

Ikke start med rus og psykiatri
Fritt behandlingsvalg skal innføres og Legeforeningen har støttet intensjonen bak reformen,
men ment at psykiatri og rus er uegnet som startgruppe. Hva er begrunnelsen for dette synet?
Mener vi at pasienter heller kan dø i køene?

30 OVERLEGEN 2-2015

og det er derfor viktig med gradvis
innfasing og evaluering av effektene
underveis. Det har i årenes løp vært alt
for mange eksempler på reformer som
innføres bredt, hurtig og på dårlig
grunnlag. Frustrasjonene brer seg på
grunn av nye rapporteringskrav, gamle
IKT-løsninger som ikke matcher
endringene og manglende finansiering
fordi myndighetene antar at reformene
ikke fører til økte utgifter.
Legeforeningen uttalte at rus og
psykiatri er uegnet som innføringsområde for fritt behandlingsvalg. Hvorfor
sa vi det? Overlegeforeningen var bare
et av mange organisasjonsledd som
påpekte at ordningen passer best for
avklarte tilstander. Pasienter med rus
avhengighet eller psykisk sykdom eller
en blanding av disse, og som henvises
fra fastlegene til spesialisthelsetjen
esten, har svært sjelden avklarte tilstander. Oftest har de behov for langvarig behandling og oppfølging. Det
krever samarbeid mellom flere instanser og nær involvering av pårørende.
Det er derfor mest hensiktsmessig at
pasientene følger et opplegg i nær
heten av der de bor. I tråd med dette
er hovedvekten dagbehandling og
poliklinisk behandling, og her er det
store, udekkede behov. Fritt behandlingsvalg skal kun gjelde døgnbehandling, noe som står i sterk kontrast til
den ønskede utviklingen i fagene.
Når det gjelder ventelistene, er det
ikke gjort analyser av disse, og det er
derfor lav kunnskap om hvem som
venter på hva. Ordningens faktiske
effekt er derfor usikker og fremstår
som en noe lettvint løsning på regjer

›› Av president Hege Gjessing
Foto: Einar Nilsen

S

varet på det siste er «nei». Lege
foreningen mener aldri at det er
greit om pasienter dør mens de venter
på behandling. Vi ser det som et klart
problem at det er for lange ventetider
i Norge, men har ikke lagt til grunn
at risiko for død er årsak til denne
reformen.
Prosessen i forkant av høringsuttalelsen fra oss var som vanlig; Alle
foreningsledd fikk anledning til å levere høringssvar. Vi fikk 25 innspill, og
de dannet grunnlaget for Legeforeningens høringsuttalelse.
Overlegeforeningen leverte et
grundig svar, og anbefalte at ordningen
i første omgang kun anvendes for avklarte og klart avgrensbare behandlingsforløp.
Legeforeningens begrunnelse for å
støtte intensjonen i fritt behandlingsvalg er at vi tror det kan bidra til bedre
tilgjengelighet til spesialisthelsetjen
esten. Økt bruk av private aktører er
et viktig bidrag til helsetjenesten,
blant annet fordi det bryter opp monopolrollen til de offentlige sykehusene,
og gjennom det kan bidra til mer effektivitet og bedre kvalitet og service.
Et viktig premiss er imidlertid at de
offentlige sykehusene fortsatt skal
være bærebjelken i den norske spesialisthelsetjenesten og at nye tiltak ikke
må øke presset på en allerede sterkt
presset sykehustjeneste. På generelt
grunnlag er vi motstandere av tiltak
hvor sannsynlige positive konsekvenser er dårlig belyst, og hvor det sam
tidig legges til grunn betydelige økninger i byråkratiet. Fritt behandlings
valg er ikke godt nok utredet i så måte

ingens løfter om storsatsing på rus og
psykiatri.
Et tredje argument er at dette kan
føre til mindre rettferdig fordeling av
helsetjenester, fordi det vil bli et forsterket tilbud til de som orienterer seg
best i systemet, mens de mest hjelpetrengende, med høyest lidelsestrykk,
ikke på noen måte er garantert et bedre
tilbud. Om fritt behandlingsvalg hadde
ført til økt tilgjengelighet for de mest
komplekse pasientene ville vi støttet
forslaget fullt ut. Mye taler for at det
motsatte kan skje.
I utgangspunktet var fritt behandlingsvalg ment å være et tillegg til fritt
sykehusvalg. I stedet blir det inkludert
i fritt sykehusvalg. Det mener vi var en
god løsning. Legeforeningen vil følge
nøye med på de evalueringene som må
gjennomføres, og vi vil bidra konstruktivt til alle tiltak som kan øke tilgjengelighet og kvalitet i helsetjenesten. •

Foto: Sturlason

Helseminister Høie
om fritt behandlingsvalg
›› Bent Høie intervjuet av Arne Laudal Refsum, redaksjonskomiteen

1. Er det en fare for kompetanseflukt fra det offentlige til
det private helsevesenet med fritt behandlingsvalg?
2. Kan denne kompetanseflukten bli så stor at den offentlige
helsetjenesten bli svekket?
- Ordningen skal fases gradvis inn. I vurderingen av nye tjenester som evt.
skal fases inn i ordningen skal risikoen for overgang av knappe nøkkelressurser
fra offentlige sykehus til private med godkjenning vurderes.
- Fritt behandlingsvalg skal stimulere den offentlige helsetjenesten til å bli
mer effektiv, og er ikke ment å undergrave de offentlige sykehusene.
- Hovedmålet med reformen er å redusere ventetiden og øke valgfriheten
til pasienten.
3. Vil finansieringsordningen av fritt behandlingsvalg kunne svekke
det økonomiske grunnlaget for den offentlige helsetjenesten?
- Nei. Ordningen vil gi pasientene økt valgfrihet samtidig som den
stimulerer de offentlige sykehusene til å bli mer effektive. Pasienter kan
velge FBV-leverandører dersom de synes ventetiden er for lang.
- Samtidig vil RHF øke kjøpene fra private gjennom anbud. Begge
deler gir de offentlige sykehusene økt k
 onkurranse og insentiver til å bli
mer effektive.
4. Forflytting av pasienter og penger fra det offentlige til det
private flytter jo ikke ansvaret for øyeblikkelig hjelp, vakt
eller utdanning. Vil det komme egen finansiering av
disse oppgavene?
-Innføring av fritt behandlingsvalg medfører
ikke endringer i helseregionenes ansvar for øyeblikkelig hjelp og utdanning eller finansieringen
fra staten av dette. •

OVERLEGEN 2-2015

31

Partiene om fritt behandlingsvalg
Hva er ditt partis syn på Fritt behandlingsvalg?
Er ventetider og ventelister et problem i Norge?
Dersom ja på spørsmålet over:
Hvordan skal vi klare å redusere ventetid og ventelister dersom man ikke skal bruke private?
Er det fare for at private helsetilbydere fører til flukt av viktig kompetansepersonell fra det offentlige?
Er det å ha et privat korrektiv til den offentlige helsetjenesten viktig ?

AP er mot ordningen
«fritt behandlingsvalg»,
slik den er innrettet fra
regjeringens side. Vi
Arbeiderpartiet.no ønsker å styrke og bygge
ut innbyggernes rett til å
velge behandlingssted, rehabilitering
og røntgentjenester etter modellen
«fritt sykehusvalg» - dvs valg mellom
alle offentlige institusjoner og ideelle
og private aktører som har avtale med
et helseforetak. I dag bruker bare ca 15
prosent av pasientene denne ordningen,
så her har vi mye å gå på med informasjon og bistand til pasientene.
«Fritt behandlingsvalg» (FBV) går ut
på å etablere private sykehustjenester
mer eller mindre frikoblet fra de offentlige sykehusenes aktivitet, men finansiert over de samme sykehusenes budsjetter. I en tid da vi mer enn noen gang
trenger samhandling og integrerte
helsetjenester, er dette definitivt ikke
veien å gå. Dessuten er det besynderlig
at man kan gå inn for at de private
leverandørene i FBV ikke skal ha
rammer og volumbegrensinger, mens
de offentlige sykehusene skal ha det.
Det er også besynderlig at man har
tenkt å bygge opp et betydelig byrå
krati i Helsedirektoratet som skal godkjenne, inn-og utfase aktører, prissette
tjenester og ha kontrollfunksjon i ordningen. Det er ute i sykehusene i regionene, i den kliniske hverdagen man
kjenner behovene. Det er her ressursfordeling og prioritering bør foregå.
Dersom FBV blir rullet ut i pasient
segmenter med store volumer, er det
etter vår mening fare for en storstilt
sentralisering og en ressursflytting fra
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kronikere og pasienter med sammensatte lidelser til mer «lønnsom» behandling.

«Ventetider» og «ventelister» er egentlig to forskjellige ting. Alle som skal ha
planlagt behandling står på en venteliste. Det er til enhver tid ca 30 prosent
av pasientene ved våre sykehus som
har planlagt behandling. Dersom vi
behandler flere vil også flere i realiteten
stå på en venteliste. Men den listen bør
ikke være for lang, og slett ikke slik at
noen pasienter må vente for lenge. I
dag er ventetiden altfor lang for mange
pasienter. Det må vi gjøre noe med.

Vi skal absolutt bruke både private og
ideelle tilbydere som et supplement til
de offentlige sykehusene. Det må fortrinnsvis skje på den måten departementet selv mener er den beste, nemlig
gjennom anbudsordningen. Dette vil
ikke alene fjerne unødig ventetid. Men
sammen med bedre bruk av «fritt sykehusvalg», økte åpningstider ved de
offentlige sykehusene, bedre og mer
effektiv samhandling internt i sykehusene, mellom sykehusene og mellom
behandlingsnivåene, og – ikke minst
– forbedrede innkallings-og kommunikasjonsrutiner. Alt for mange uteblir fra
behandlingstime ved sykehusene. Mer
målrettet og enklere kommunikasjon/
informasjon og mer bruk av IKT kan
bedre dette betraktelig.

Ja, dersom FBV blir rullet ut bredt
og at man innlemmer særlig de store
pasientgruppene, så kan dette fort skje.
Det var dette man fikk en diskusjon
om i Danmark da man innførte en
liknende ordning som FBV i 2007.
Ordningen i Danmark ble for øvrig
avviklet i 2010…

Arbeiderpartiet mener at alle gode,
innovative kunnskapsmiljøer i helsesektoren kan være både et korrektiv og
en inspirasjon – og det kan gå på tvers
av skillet offentlig – privat. Det blir
ofte snakket om at vi må ha «konkurranse» i helsetjenesten. Kanskje har
vi underkommunisert at «samarbeid»
er like viktig, for ikke å snakke om
«inspirasjon»….?
Arbeiderpartiet vektlegger særlig
samarbeid med de beste ideelle aktørene
i helsesektoren. Vi mener det er riktig
å skille mellom kommersielle private
aktører og ideelle tilbydere. Vi mener
man må se til å utnytte fullt ut det
handlingsrommet som fins i nasjonalt
og internasjonalt regelverk for å sikre
gode samarbeidsmåter og mer lang
siktige avtaler med ideelle aktører.
Arbeiderpartiet er glad for at viktige
sykehus som Lovisenberg og Diakonhjemmet har langsiktige, stabile av
taler med det offentlige, slik at disse
to institusjonene kan inngå som en del
av det allmenne og offentlige sykehustilbudet i hovedstaden.
Tove Karoline Knutsen

FBV er ikke programfestet i Venstres stortingsvalgprogram. Vi
har likevel forpliktet
oss i Samarbeidserklæringen mellom de
fire partiene H, Frp, Krf og V om at
FBV skal fases inn og starte med rus og
psykiatri. I dette inngår en økonomisk
avgrensing av reformen, en trinnvis
innføring, en grundig evaluering
underveis og et krav fra vår side om at
informasjonen til pasienter og fastleger
om deres medvirkning og valgmulig
heter må styrkes.

Både ja og nei. Ventelister kan få pasienter til å velge opptrening i stedet for
inngrep, hvilket ofte kan være bra. Men
noen ventelister og ventetider, blant
annet for barn med alvorlige lidelser,
er et stort problem. For noen betyr det
år med tapte muligheter, både der og
da – men også tapte muligheter senere
i livet fordi forebyggende inngrep ikke
ble gjort i tide.

Private aktører, i Norge hovedsakelig
representert ved ideelle aktører, både
avlaster det offentlige og bidrar til å
gjøre erfaringer som de offentlig eide
sykehusene kan lære av. Venstre ønsker å bruke private aktører til en viss
grad, for å oppfylle flere målsettinger
– ikke bare for å redusere ventelister.
Uten private aktører, må det prioriteres
enda tøffere hvem som skal få høy
spesialisert behandling, hvilke behandlingsformer som skal tilbys og på hvilket nivå behandling skal skje.

Det er viktig å ha et blikk for at dette
kan skje. Men jeg og Venstre er mest
opptatt av å gjøre det offentlige helsevesenet attraktivt å jobbe i. Statlig
arbeidsgiverpolitikk, forutsigbarhet,
karriereveier og organisering er viktig.
De private er nyttige for å bidra til en
dynamikk i arbeidsmarkedet og for å
avstemme mot forholdene i det offentlige.

Sp er i mot FBV. Re
formen innebære at
det offentlige helse
vesen mister mulighet
til å planlegge helse
tilbudet for hele befolkningen når i praksis
alle private kommersielle tilbydere
som ønsker det, skal få drive pasientbehandling i Norge betalt av staten.
Ordningen vil også være en driver for
feilprioritering og overbehandling.

behandling betalt av det offentlige, må
ha en avtale med offentlige om dette.
Private kan gjerne brukes på områder
der det er ventelisteproblematikk og/
eller kapasitetsutfordringer i det offentlige, som et nyttig supplement.
Men det er overforenkling å framstille
det som om økt privatisering og full
konkurranse er selve nøkkelen til
ventelisteproblematikken. Det sentrale
vil alltid være å sikre en god utvikling
av det offentlige helsevesenet.

Ja, på enkelte områder

Selvsagt. Det blir ikke flere fagfolk av
FBV. Offentlige sykehus har i tillegg til
pasientbehandling ansvar for øyeblikkelig hjelp, utdanning av helsehjelp og
forskning og vil gjerne stå igjen med de
m est kostbare og vanskeligste behandlingene/vurderingene. Derfor vil en
kompetansflukt svekke det offentlige

Vi skal bruke private der det er nødvendig . Vår motstand mot FBV handler ikke om å ikke bruke private. Men
at vi mener at de private som skal tilby

Et element av konkurranse er sunt.
Helsevesenet består av mange fagfunksjoner, fra kundeservice til avansert
medisinsk behandling. Det er mye
administrasjon, merkantile funksjoner,
logistikk og IKT-relatert drift i helsetjenesten, som pasientene må forholde
seg til og hvor det er interessent å se
hvordan de private aktørene løser
dette. Innen rusbehandling er halv
parten av kapasiteten drevet av private
aktører og mange pasienter ønsker den
behandlingen de tilbyr. Men innen
høyspesialisert medisin har vi en tradisjon i Norge for å drive dette i offentlig
regi og den ønsker vi å fortsette.
Ketil Kjenseth

tilbudet veldig. Med tilbud om høyere
lønn om mindre eller ingen vaktbelastning i private virksomheter vil konkurransen om fagfolk bli sterk.

Det kan være et poeng med et korrektiv til det offentlige, men det finnes
allerede i dag – både med tilbud i ideell
sektor og med innslag av private kommersielle tilbydere. Vi har allerede fritt
sykehusvalg, ,og jeg ser ikke behovet
for å utvikle dette til fullt frislepp som
nå KrF, V , FrP og H går inn for. FBV er
en ideologisk betinget reform – troen
på at konkurranse skal og må være et
gjennomgående element for å gjøre
offentlig sektor mer effektiv. Konkurranse er et mål i seg selv, dette inkluderer også for sykehusbehandling. Her
er vi grunnleggende uenig.
Kjersti Toppe
OVERLEGEN 2-2015
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SVs leder om
fritt behandlingsvalg
›› Audun Lysbakken intervjuet av Arne Laudal Refsum, redaksjonskomiteen
Hvordan stiller du og SV seg til regjeringens forslag til ordningen med fritt behandlingsvalg?
Dette er mer marked og konkurranse, som bygger opp om at det som lønner seg blir
prioritert.
Dette er en ny måte å prioritere på, hvor jeg frykter at de enkleste tingene blir tatt
først. De kommersielle aktørene vil etablere seg innen det som lønner seg for dem.
Ordningen setter ikke tak på ressurser eller folk, og for meg virker ikke ordningen
hverken gjennomtenkt eller billig. Endringer i pasient- og brukerrettighetsloven gjør
at alle som har behov, får nå rett til behandling, og fritt behandlingsvalg åpner for en
stor kommersiell vekst. Reformen skaper ikke flere fagfolk, og dette vil gi problemer.
Det er allerede for mye markedstenkning i foretaksmodellen i dag, og den mangler
en demokratisk dimensjon. Fritt behandlingsvalg vil overføre makt til dem som tjener
penger på ordningen Dette kom med innføring av innsatsstyrt finansiering og stykkprismodellen. Vi bør se på om vi kan få til andre ordninger, slik som Skottland har
gjort. Der inngår helsemyndighetene avtaler med sykehusene om hvor stor aktivitet
de skal ha, og så får de økonomi som finansierer den avtalte aktiviteten.
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Audun Lysbakken

Er dagens ventelister og dagens ventetider et problem?
Høyre og Ap har skapt en illusjon av at vi bruker mye på helse i Norge, det gjør vi ikke. Videre er kø en
måte å prioritere på. For å drive godt må man ha en viss grad av kø. Men vi kan organisere oss bedre,
og vi kan organisere oss annerledes. Det har vi gode eksempler på ved for eksempel Namsos eller
Nordfjordeid.
Nasjonal helse- og sykehusplan blir viktig. Dagens organisering i regionale helseforetak gjør at vi
mangler en politisk styring av denne viktige sektoren. Politikken og Stortinget må mer inn i styringen.
Vi skal styre i det store, men ikke i de små detaljene. Det er mulig at vi i fremtiden vil få etablert et
regionsnivå som kan overta noe av denne styringen.
- Vi var ikke tilfreds med resultatene under forrige regjering, selv om det var en sterk økning i
antall pasienter som ble behandlet. Det er jo en av grunnene til at SV går inn for en organisering
av sykehusene som skiller seg vesentlig fra den Arbeiderpartiet har stått for.
Helseminister Høie har i sin årlige sykehustale varslet at antallet steder med akuttfunksjoner kan
bli redusert, og at det spesielt er akuttkirurgien som kan bli borte ved de små sykehusene. Dette er SV
svært skeptisk til. Vi har sentralisert det vi må allerede, men mener jeg det er viktig at akuttkirurgien
opprettholdes ved de små sykehusene. •

Nærsykehus ved pasientgrunnlag
mindre enn 60 000 er tre skritt tilbake!
Helseministeren kunngjorde i sykehustalen for 2015 at «for
å drive akuttkirurgi kreves et pasientgrunnlag på minst 60 til
80 000 innbyggere. Det betyr at minst halvparten av dagens
norske sykehus har for lite pasientgrunnlag».

›› Av David Nystad, overlege Anestesiavdelingen UNN Narvik og Hanne Frøyshov, overlege medisinsk avdeling UNN-Harstad

H

øie begrunner sitt standpunkt
med kvalitet, økonomi og problemer med rekruttering av fagfolk til
lokalsykehusene. Helseministeren har
ikke sagt at halvparten av sykehusene
skal legges ned, men at mindre sykehus
ikke skal drive med akuttkirurgi, kun
dagkirurgi. Dette vil ha store negative
konsekvenser for hele sykehustilbudet,
og det er ikke vist at det vil gi et bedre
tilbud til hoveddelen av pasienter i
behov av akutt kirurgi heller. Nyere
forskning tyder på at sammenslåinger
av sykehus går negativt ut over både
pasientbehandling og økonomi(1). Lederen av Helseministerens ekspertgruppe kan heller ikke begrunne tallene for
minimum nedslagsfelt ut fra kjent
kunnskap(2).
Helseministeren bruker argumentet
«øvelse gjør mester». Det tas for gitt at
pasienter med akutte kirurgiske lidelser eller traumer vil profittere på å
komme til et større sykehus, og at
kirurgene på et større sykehus har mer
øvelse. Vi som arbeider ved lokalsykehusene vet at alle kirurgene kurses og
øver på traumehandtering, og at slik
livreddende behandling ofte ikke kan
vente på transport til større sykehus
(og at slik transport ikke alltid er mulig).
Vi vet også at antall operasjoner pr
kirurg gjerne blir høyere på mindre
sykehus. En annen side av sentraliseringsdebatten er den virkelige små-
volum kirurgien, tilstander som i dag
behandles 5-10 av pr år ved hvert regi38 OVERLEGEN 2-2015

Det bor folk i hele Norge, vi bør ha en kunnskapsbasert tilnærming for å gi alle et best
mulig sykehustilbud.

onssykehus og som kanskje burde vært
nasjonale funksjoner.
Det er altså god grunn til å eksaminere hypotesen om et slikt pasientgrunnlag og begrunnelsen for det. På samme
måte som vi stiller høye krav til dokumentasjon for økt nytte ved innføring
av nye metoder og medikamenter,
bør vi også gjøre det ved endringer i
organiseringen av helsetjenesten.
Dagens små og mellomstore lokal
sykehus har to store fordeler:
Smådriftsfordeler og nærhet.
Smådriftsfordeler har vist seg
gjennom høy effektivitet og enklere
samarbeid på tvers av avdelinger ved

sykehuset. Det er også enklere å
opprettholde breddekompetansen
når arbeidet på dagtid ikke er svært
spesialisert og smalt.
Kortere avstander ved akutte hend
elser er en åpenbar fordel, i tillegg
kommer lokalkunnskap i samarbeidet
med kommunehelsetjenesten, nærhet
til pårørende, lavere reiseutgifter og
mindre belastning ved reise. Produksjonen av DRG pr ansatt er høy ved
mange slike sykehus (3,4) og rekrutter
ingen kan være svært god (5,6). Samlet
behov for helsepersonell øker dersom
vi flytter aktiviteten bort fra de mest
effektive enhetene og nettopp mangel

på helsepersonell er en utfordring for
fremtiden som er trukket spesielt frem.
Pasientgrunnlaget er faktisk også
stort. Av de i befolkningen som har
størst behov for sykehustjenester bor
flest nær et mindre lokalsykehus.
Befolkningen er økende samtidig
som andelen med store behov øker.
Det vil si at flere av de små sykehusene
kan vente seg en økning i sitt reelle
pasientgrunnlag fremover. De fleste
pasienter ferdigbehandles på lokal
sykehusnivå i dag og de mindre sykehusene skårer bra på de kvalitetsparametrene som myndighetene selv har
satt opp (7).
Tett samarbeid mellom fagfelt om
uavklarte pasienter med sammensatte
lidelser er helt nødvendig, også i akuttfasen. Kirurg med akuttkompetanse
gjør uvurderlig nytte også ved pasienter
henvist med antatt indremedisinsk
tilstand. Akuttkirurgien er en av bærebjelkene i lokalsykehuset.
«Nærsykehus» er definert slik av en
av ekspertgruppene (8) (som alle dessverre manglet lege i klinisk arbeid ved
lokalsykehus): (Inter)kommunal legevakt, kommunale akutte døgnplasser,
fødestue, områdegeriatriske senger,
distriktpsykiatrisk senter (DPS) med
tilbud også i rus- og avhengighetsmedisin, somatisk spesialistpoliklinikk ( faste
og/eller ambulerende spesialister), diagnostikk (radiologi og lab), akuttfunksjon
i indremedisin og anestesi, dagkirurg
iske tilbud.
Altså et distriktsmedisinsk senter
med tillegg av spesialisthelsetjenesteakutt-tilbud for noen pasientgrupper.
Eventuelt skal en «mottaksmedisiner»
håndtere alt dette på vakt uten kirurg
med akutt-kompetanse tilgjengelig.
Dette vil være et stort tilbakeskritt når
det gjelder kvalitet. Kontrasten til
argumentene om at øvelse gjør mester
og at alle fag blir mer spesialisert er

Helikopter, et viktig supplement til ambulansetransport langs vei og fly, men kan ikke gjøre
lokalsykehuset overflødig. Her på en godversdag.

slående, og forskjellen fra et velfunger
ende lokalsykehus er enorm. Det på
ligger de som ønsker å omgjøre vel
fungerende lokalsykehus til nærsykehus å vise at dette vil føre til et bedre
tilbud til befolkningen.
Pasienter i distriktene blør ikke
saktere! (9)
Når alt dette er sagt er det viktig å
presisere at det naturligvis ikke er slik
at alle sykehus nødvendigvis bør ligge
der de ligger og bestå til evig tid.
Lokalsykehuset trenger nok en viss
størrelse og en viss bredde for å gi et
godt tilbud, for å være effektivt og for
å rekruttere leger, men svaret er ikke
60 eller 80 000 og ellers «nærsykehus».
Konsekvensene for det samlede
helsetilbudet må vurderes grundig.
Ikke minst må argumentene for
endringer være konsistente og kunnskapsbasert. Det kan være en like god
løsning å styrke lokalsykehusene i
stedet for å nedskalere tilbudet.
Endring i spesialitetsstrukturen,
veileder for akuttmottak og forslagene
fra ekspertgruppen i nasjonal syke

husplan er i ferd med å bygge en ring
av argumenter for en tenkt sykehusmodell som ikke er forankret i bred
nok kunnskap eller i det norske verdi
grunnlaget. I dag har vi mange forskjellige sykehus med sine utford
ringer og sterke sider. Dette bør
utnyttes for å gi oss flere svar på hvordan et godt og effektivt helsevesen kan
se ut før vi omfavner en modell som er
bygget på en argumentasjonsrekke
med åpenbare hull. Vi håper mer fakta
og en bred diskusjon gir ministeren et
bedre beslutningsgrunnlag. •

1) http://www.nrk.no/ytring/storre-sykehusgagner-ikke-pasienten-1.12365683
2) http://goo.gl/onVfwA
3) Samdata
4) Helse-Nord sammenligning
mellom lokalsykehus
5) Rekrutteringsgruppa Harstad
6) Rekrutteringsgruppa Narvik
7) Kvalitetsindikatorer, helsenorge.no
8) Regjeringen.no, ekspertgruppene
9) Narvik-aksjonen, slagord

Referanser:

http://legeforeningen.no/lokal/troms/Skalpellen/Heimkommartid/
http://www.dagensmedisin.no/nyheter/fant-oppskriften-pa-legerekruttering/
https://helsenorge.no/Kvalitetsindikatorer/behandling-av-sykdom-og-overlevelse
https://helsenorge.no/kvalitet-seksjon/Sider/Kvalitetsindikatorer-rapporter.aspx?kiid=30_dager_overlevelse_hjerneslag
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Direktoratets konsekvensutredning
- rapport som bestilt?
Helsedirektoratet publiserte i begynnelsen av mai rapporten «Faglige konsekvenser
av alternativer for sykehusstruktur». Tilrådningen skal danne underlag for arbeidet
med nasjonal sykehusplan. Trolig har departementet håpet at rapporten skulle
bidra til å berede grunnen for nedleggelse av kirurgi ved de mindre sykehusene
i Norge, som er varslet å komme i Nasjonal sykehusplan. Det er imidlertid lite trolig
at debatten forstummer som følge av dette arbeidet. Til det er rapporten ganske
enkelt alt for unyansert, overfladisk og svakt underbygget.

A

llerede ved et skrått blikk på hvem
som har deltatt i arbeidet kan man
ane hvor dette vil bære av sted. Gruppen
ledes av avdelingsdirektør Johan Torgersen, tidligere YLF leder med bakgrunn
fra Haukeland. Departementets egen
Nasjonal sykehusplan-mann Andreas
Moan, (utlånt fra OUS) er sekretær. Fra
ortopedene stiller avdelingsoverlege fra
sykehuset i Kristiansand. Kirurgenes
stemme er ivaretatt med to leger fra
landets største sykehus. OUS leverer
også gruppas gastromedisiner. Representasjon fra mindre sykehus er ivaretatt med medisinere fra Lovisenberg og
helse Førde. Begge med erfaring fra sykehus uten akutt-kirurgi. Muligens et utslag
av tilfeldighet, men neppe sannsynlig.
Siktemålet med arbeidet har vært å
beskrive konsekvensene av Høies tre
alternative veier for sykehusene; 1)fortsette dagens struktur med akuttkirurgi
enda noen år til, eller, 2)færre sykehus
med akuttfunksjon i kirurgi og medisin,
eller, 3)opprettholde de mindre sykehusene, men med begrenset akuttfunksjon. Gruppa har avholdt tre møter, og
det er kanskje drøyt å kreve at de skulle
levere en komplett utredning. Men
resultatet er uansett alt for svakt til å
bidra med noe som helst i de vanskelige
avveiningen vi står foran.
For det er nærmest ikke mulig å lese
ut av rapporten i det hele tatt at dette
dreier seg om avveininger. Rapporten
består i stedet av en oppramsing av argument for Høies tredje vei. Alt peker i
denne retning, utviklingen, tiden, forutsigbarhet, veier osv. I tillegg kommer
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›› Innlegg av styremedlem Christian Grimsgaard

økende kompleksitet, krevende maskinog utstyrspark, trening gjør mester,
umulig å rekruttere på mindre steder
osv. De som har fulgt debatten har
trolig hørt det meste før. Og like blottet
som rapporten er for innvendinger
eller drøfting er den blottet for belegg
for alle de fremsatte påstandene.
Formuleringene er i stedet gjennomgående tendensiøse; «Norge har svært
mange små sykehus», og «det er ikke et
reelt alternativ å videreføre dagens
modell», eller «på noen sykehus er det
ikke lengre forutsigbart hvilken kirurgisk
kompetanse som finnes». «Noe må
gjøres annerledes- enten må vi få flere
mennesker, redusere antall sykehus,
eller fordele oppgavene på annen
måte». «Det eksisterer et tidsvindu på
kanskje 5-10 år som må brukes på å
etablere fremtidens sykehusstruktur».
Det nærmeste vi kommer belegg for
beskrivelsene er at «Dette er dokumentert i et høyt antall vitenskapelige
artikler» (!). Påstandene leder frem til
konklusjoner forankret i gruppens
egen synsing; «gruppen mener at», eller
«gruppen oppfatter modellen som teoretisk og praktisk ikke gjennomførbar».
Helt åpenbare innvendinger er utelatt;
Vi har (en villet) spredt bosetning. Forbruk av spesialisthelsetjenester varierer
med avstand. Hvis vi skal tilstrebe likeverdige tjenester er altså avstand viktig.
Sett i forhold til andre land har vi heller
ikke små sykehus, men store. Altså omvendt. Det er heller ikke slik at små sykehus gir lave behandlingsvolum. Leger
ved mindre sykehus behandler flere

pasienter enn ved større sykehus. Og lite
tyder på at kvaliteten gjennomgående er
dårligere ved de små. Tvert i mot. Fra
Danmark kom det nylig resultat fra en
nasjonal undersøkelse hvor det ble påvist
at dødeligheten ved lårhalsbrudd var
lavest i de minste sykehusene.
Dette kunne vært utlagt og vurdert. Og
gruppa kunne tatt frem våre egne kvalitetsregistreringer fra Kunnskapssenteret.
Det ville jo da fremkommet at det ikke
finnes belegg i våre nasjonale registrer
inger for en entydig konklusjon. Men
uten innvendinger og avveining ender
gruppen på en klar anbefaling. Alt peker
mot den tredje vei. Men hvis konklusjon
enes legitimitet skal forstås å hvile på
gruppas kloke hoder alene måtte sammensetningen vært en annen. Nå fremstår rapporten som et produkt hvor
konklusjon leveres som bestilt av en
utvalgt krets. Rapporten er naturligvis et
bestillingsverk fra departementet, men
bærer altså likevel i overraskende stor
grad preg av det. Det er synd.
For hva som er riktig sykehusstruktur i
vårt langstrakte land er sannelig ikke et
enkelt spørsmål å besvare. Det er fortrinn
og ulemper ved alle Høies tre veier, og det
finnes naturligvis også flere muligheter
enn de oppstilte. Hvis vi skal finne den
beste vei i dette terrenget i årene fremover er det en ubetinget fordel med god
kunnskap til lokale utfordringer, og tillit
mellom partene. Denne rapporten bidrar
imidlertid ikke til annet enn å befeste et
bilde av «sentraladministrasjonens» manglende erkjennelse av kvaliteter og utfordringer i landets mange små sykehus. •

Vi blir påtvunget en «akutt spesialitet»
Norsk kirurgisk forening reagerer på at vi for første gang opplever at
politikere, ved Helseministeren, krever at det opprettes en ny spesialitet,
nemlig en ny akutt- og mottaksspesialist. Innspillet kommer ikke fra noen
fagmedisinsk forening, ei heller fra sentralstyret i Legeforeningen. Hva
slags innhold det skulle være i denne spesialiteten, var høyst uklart.

›› Av Arne-Christian Mohn, Norsk kirurgisk forening

V

i har i styret hatt en god og
grundig diskusjon om overgang
til hovedspesialiteter i tråd med utviklingen av faget. Samtidig har vi sett at
det må gjøres grep pga manglende
rekruttering i flere spesialiteter, slik
at vår innstilling nå er at gastroenterologisk kirurgi skal ha ansvaret for
akuttkirurgien i framtiden.
Dette betyr at det gode arbeidet med
BEST-kurs og krav om ATLS i spesialistutdanningen til de som skal drive
med akuttkirurgi, videreføres. Det
betyr tett samarbeid med anestesileger
og indremedisinere i akuttmottakene,
supplert med andre spesialiteter som
radiologi, ortopedi osv. Derfor trenger
vi overhode ikke noen nye spesialiteter,
men en spissing innen de fagene vi
allerede har.
Det blir svært viktig at Legeforeningen
protesterer sterkt framover når ikkefaglige forslag kommer opp tatt ut fra
sammenhengen. Derfor gleder det oss
at Norsk Kirurgisk Forening og sentralstyret står på nøyaktig samme linje
i saken.
Spørsmålet som må stilles er hvorfor
dette skjer? Er ikke Legeforeningen på
banen, men lar andre ta over fagdiskusjonene? Er det fallende prestisje i
faget, slik at ikke-fagfolk mener de kan
gjøre medisinsk-faglige vurderinger?
Eller er det politikere som ikke lytter
til fagfolkene eller til feil fagfolk?

Vi har sett en økende grad av underminering av legenes innflytelse på
sykehusene de siste ti-årene, der ikkemedisinere besitter lederoppgaver på
alle nivåer i sykehusene. Sågar opp
lever vi at leger med en medisinsk
spesialitet blir vurdert mindre kvalifisert enn andre når de i tillegg også har
mer lederutdanning enn de andre søkerne. Samtidig ser vi at økonomer i de
regionale helseforetakene har mandat
til å overprøve fagdirektørene i hvilke
medisiner som skal brukes på sykehusene.
Dominansen av kvinner øker mer
og mer blant studentene, der årets kull
flere steder i landet har ca 80%. Er det
pga at kvinnene er flinkere, eller velger
mennene det vekk pga fallende prestisje
og fallende makt og myndighet?
Har vi tapt? Er dette begynnelsen til
at vi blir turnusarbeidere på lik linje
med sykepleiere og fagarbeidere? Det
er grunn til bekymring, da svært mange
av våre kolleger lar være å opponere
mot denne utviklingen.

Det er ikke tvil om at den såkalte
linjeledelsen, som mange kaller «New
Public Management», har ført til at
mange ikke tør å si imot ledelsen. Vi
blir straffet om vi ikke følger linjen. Vi
har sett saker der leger i ledelse har
blitt sagt opp, fordi de har protestert
mot vedtak som kan være faglig uforsvarlige for pasientene. Senest denne
uken skrev Stavanger Aftenblad en
petit der de advarte mot denne utviklingen. Oppfordringen var: «Leger og
lærere – dere har ytringsfrihet, dere
må ikke la dere kneble» (mine omskrevne ord)
Derfor er min oppfordring til alle
kolleger: Det gjelder å stå imot. Vi er i
en tid det er viktigere enn noen gang å
si ifra. Og jeg er sikker på at om vi vil,
så greier vi å snu denne svært uheldige
trenden, for oss og derigjennom for
pasientene. •

Det gjelder å stå imot. Vi er i en tid det er viktigere
enn noen gang å si ifra. Og jeg er sikker på at om vi vil,
så greier vi å snu denne svært uheldige trenden, for oss
og derigjennom for pasientene.
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Lokalsjukehus
og akuttkirurgi
Helsestatsråd Høie si ekspertgruppe vil
legge ned akuttkirurgien ved dei fleste
lokalsjukehusa, skriv Nationen. Grunn
gjevinga skal vere dårleg kvalitet og den
medisinske utviklinga mot meir spesialiserte
tenester.

›› Av Rune Heggedal, overlege, Volda sjukehus

D

et er sterk fagleg usemje om desse
konklusjonane. Påstandane om
dårleg kvalitet på kirurgi ved lokalsjukehusa saknar dokumentasjon. Kven er
det HOD spør til råds? Med svært få
unntak er det folk frå universitets
sjukehus og større sjukehus som slik
legg premissane for sjukehusplanen
som kjem til hausten. Kven er det som
representerer kunnskap og erfaring
som fagfolka på lokalsjukehusa har?
Synsstad påverkar sjølv fagfolk sine
råd, og her ser ein verda frå regjeringskvartalet og dei store sjukehusa.
Statsråden vil truleg hevde at føre
taka frå ulike delar av landet er godt
representerte i dei ulike faggruppene
som arbeider med sjukehusplanen.
Men det hjelper lite. For føretaksorganiseringa er slik at lokalsjukehusa er
slått saman med eitt eller fleire store
sjukehus, som fullstendig dominerer
dei små. Kjøtvekta avgjer. Dette gjeld i
planarbeid og i faglege råd som føretaksadministrasjonane legg fram for
sine styre og overordna organ. Alt
handlar om kva som er bra for dei
faglege ambisjonane for det store
sjukehuset og for publikum som bur
nær desse, ikkje kva som tener dei
pasientane som soknar til lokalsjukehuset og som har lang veg til det store.
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Eit lokalsjukehus utan
kirurg vil sjølvsagt ikkje
kunne operere pasienten
som treng dette. Verre er
det kanskje at ein manglar
avklaringskompetanse i
forhold til om operasjon er
nødvendig eller ei.
Det store sjukehuset ynskjer eigentleg
å beite på ressursane og oppgåvene til
lokalsjukehuset. Både dei lokale og dei
regionale føretaka er gjennomsyra av
ein nærast blind sentraliseringsideo
logi der ein korkje etterspør dokumentasjon for faglege påstandar eller har
auge for at tenestene skal vere like
verdige for alle, også for dei som bur
langt fra det store sjukehuset.
For det er dette saka eigentleg
handlar om. Rettferd og likeverdig
helsetilbod. For dersom ein legg ned
velfungerande akuttkirugiske tilbod
ved lokalsjukehusa, vil dette medføre
at pasientane i distrikts Noreg får eit
tilbod med dårlegare kvalitet og dårlegare tilgjenge. Folk i distrikta vert slik

mindreverdige borgarar med dårlegare
tryggleik for eige liv og helse.
Når du vert akutt sjuk og treng
sjukehusinnlegging er oppgåva vår å
finne ut kva som feiler deg og så velje
rett behandling. Nokre gongar er det
medisinsk behandling, andre gongar
operasjon. Dette kan ein ikkje vite på
førehand. Til dette treng ein brei medisinsk kompetanse i vakt. Eit system
som baserer seg på omfattande siling
og slusing av ulike pasientkategoriar
til ulike typar sjukehus, vil medføre at
somme pasientar nødvendigvis må bli
sendt til «feil adresse». Eit lokalsjukehus utan kirurg vil sjølvsagt ikkje kunne
operere pasienten som treng dette.
Verre er det kanskje at ein manglar

Fjernar ein akuttkirurgien
vil gode fagmiljø raskt
forvitre og ein vil gjere seg
stadig meir avhengig av
utlandske vikarlegar før ein
til slutt kan stenge døra
også for dei indremedisinske
pasientane. Slik er
situasjonen for mange
lokalsjukehus i distrikta
i heile Noreg.
Har vi råd til dette?

avklaringskompetanse i forhold til om
operasjon er nødvendig eller ei. Dette
vil medføre tidstap, meir liding, lange
ambulansetransportar og stundom og
tap av liv. Dette er ikkje eit forsvarleg
sjukehustilbod.
Fagleg kvalitet er avgjerande viktig.
Og øving gjer meister. Det forstår også
vi som arbeider på mindre sjukehus.
Lokalsjukehusa har færre legar som
går vakt og som deler på arbeidsopp
gåvene enn på større sjukehus, der det
også er omfattande opplæring av yngre
legespesialistar. Det er ofte slik at kirurgen du treffer på lokalsjukehuset er
ein erfaren overlege som har gjort det
aktuelle inngrepet mange gongar tid
legare. Og som opererer fleire timar

kvar veke enn kollegaer på det store
sjukehuset. Og det vi snakkar om er
vanlege akutte tilstandar og vanlege
operasjonar, ikkje hjartekirurgi eller
nevrokirurgi. Det er ikkje slik at alle
lokalsjukehus strevar med dårleg
rekruttering og svake fagmiljø.
Eg kjenner ein annan røyndom enn
helseministeren og ekspertane hans.
Volda sjukehus er eit lite lokalsjukehus. Alt etter korleis ein reknar, yter vi
allminnelege sjukehustenester til eit
omland på 45-60.000 menneske. Vi har
god rekruttering med stabil fastbuande
stab av legespesialistar og spesialsjukepleiarar, vi har kø av yngre legar som
vil bu og virke hos oss til beste for
folket på Søre Sunnmøre og i Nord-

fjord. Vi driv moderne og fagmessig
blautkirurgi og ortopedi, gynekologi,
fødselsomsorg, indremedisin, radiologi
og anestesi / intensivmedisin. Og vi er
det mest effektive sjukehuset i Helse
Møre og Romsdal med lavast kostnad
per behandla pasient, også innanfor
kirurgi. Dette sjølv om vi har innført
eiga vaktordning både for blautkirurgi
og for ortopedi. Vi har altså allereie
tilpassa oss framtida sine faglege krav.
Men får vi lov å framleis yte trygge,
heilskaplege sjukehustenester for
folket her? Nei. Ikkje dersom Helse
Møre og Romsdal og Høie får viljen
sin.
Fjernar ein akuttkirurgien vil gode
fagmiljø raskt forvitre og ein vil gjere
seg stadig meir avhengig av utlandske
vikarlegar før ein til slutt kan stenge
døra også for dei indremedisinske
pasientane. Slik er situasjonen for
mange lokalsjukehus i distrikta i heile
Noreg. Har vi råd til dette? •

OVERLEGEN 2-2015

43

Finnmarkssykehuset i sentrum
En delegasjon fra Legeforeningen/ Of/Ylf reiste en grå, men trivelig marsdag til Finnmarks
sykehuset for en rundtur. Målet var å støtte og styrke tillitsvalgtarbeidet. Vi gledet oss til turen
og trodde på medvind og hadde forhåpninger deretter.

F

innmark er et usedvanlig vakkert
fylke, stort og grisgrendt, med rike
naturressurser og mangt som kan glede
både vinterstid og sommerstid. Nær
og fjern historie, folk og kultur og nærhet til den store nabo i øst og Finland
i sør bidrar til et interessant mangfold.
Turister strømmer til, særlig i den
lyseste årstiden som finnes i fastlandsNorge. Tropenetter i Finnmark er uten
sin like. Nordlys og stålblått januarlys
like så. Det kan jeg bekrefte etter et
begeistret år som vadsøværing i 1988/89.
Fra Oslo kan avstanden til Finnmark
oppleves lang, men med fly er det slett
ikke lange reisen, i tid. Når flyene går.
Det gjør de ikke alltid. Er været dårlig,
ja da er enhver avstand både til og
innad i Finnmark lang. Eller reising er
helt umulig. Derfor må Finnmarksykehuset bestå av flere sykehus med brede
tilbud både innen somatisk og psykisk
spesialisthelsetjeneste. Vi var heldige
med været og Dash 8 gjorde jobben.
Finnmarkssykehuset består av klinikk
Hammerfest, klinikk Kirkenes og
Klinikk Psykisk helse og Rus, med
nokså mange lokasjoner. Administrasjonen ligger i Hammerfest. Det var
dit vi dro først, og passerte over Snøhvit der gass blir til gull for Norge.
Direktøren meldte forfall kort tid i
forveien, men en veldig konstruktiv
HR-sjef Lena Nilsen stilte raskt opp på
telematikk. Fra Alta. Via skjerm fikk vi
god kontakt via teknologi som fungerte
uten en skrape. Og som ga forbausende
god nærhet, tross avstanden.
Vi hadde flere mål i sikte: For det
første måtte vi få på plass en reell og
formell aksept for to-sporet tillitsvalgt
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›› Av Jon Helle, Ofs leder

Delegasjonen fra Oslo: Jon Helle (leder av Of), Ulla Dorte Mathisen (styremedlem i Of og styrets kontaktperson for Nord-Norge),
Marit Halonen Christiansen (leder av Ylf), Hanne Gillebo-Blom (forhandlingssjef i Dnlf) i tillegg Christel B. Eriksen og Vibeke Danielsen
fra Finnmarksykehuset.

ordning på foretaksnivå i Finnmark,
det eneste stedet i Norge der dette ikke
har vært på plass. Dette har i årevis
vært et stridsspørsmål, og tillitsvalgt
rollene har til dels vært krevende. Dernest måtte vi få til en bedre frikjøpsordning som ville lette rekruttering av nye
tillitsvalgte. Vi hadde sterk tro på at
dette ville bidra til bedre utvikling av
sykehuset i utfordrende tider fremover.
Tilbake til telematikk-møtet med
HR-sjefen. Der hvor godviljen er, kommer også mulighetene. HR-sjefen var
både lyttende til delegasjonen vår, og
klar i sine og ledelsens ønsker. Tonen
var konstruktiv og ga håp. Men mer om
det senere.
En komite bestående av overlege
Christel Benedicte Eriksen, BUP Alta,
og overlege/radiolog Vibeke Danielsen,
Kirkenes, hadde sammen med HTV Of
Svein Are Størdal i Hammerfest lagt til
rette for oss og allmøter på utmerket
vis. I Hammerfest møtte 22 aktive leger
til møte, pizza og mineralvann, og i
Kirkenes dagen derpå traff vi 32 leger
til tilsvarende gjensidig menings- og

informasjonsutveksling og fiskegrateng
og dessert. Mellom slagene rakk vi fine
visitter på både museum og galleri, og
en ny runde Dash 8 mellom skyer og
fjord og fjell. Samt en stopp ved utgrav
ingen av tomten for nye Kirkenes sykehus.
Etter møtet i Kirkenes fortsatte turen
med leiebil fra Kirkenes til Karasjok via
Finland for Christel og undertegnede.
De andre måtte tilbake til Oslo/Tromsø
for andre oppgaver og fikk ikke oppleve
de lange, rette strekninger omkranset
av furu i Nord-Finland under en himmel
full av stjerner.
I Karasjok var det 15-timers kurs for
26 sykehusleger og allmennleger i regi
av Finnmark legeforening, om en rekke
sentrale fellestema innen barne- og
ungdomspsykiatri. Her var fagligheten
i høysetet, og mye nyttig også for en
psykiater som meg. Vi fikk også et
medlemsmøte via telematikk med 10
medlemmer på ulike steder innen
Psykisk Helse og Rus i Finnmark. Der
ble overlege Siv Eirin Nilsen fra Alta
valgt til ny HTV for Of i Klinikk Psykisk

Helse og Rus etter mangeårig Of-HTV
Cecilie Javo. Forøvrig stor takk til
Cecilie for hennes store tillitsvalgt
innsats.
Men det gode liv i Finnmark ga oss
også andre gleder på veien: Solformørkelsen fra knallblå himmel i Karasjok,
med en spooky midnattsol-aktig
belysning midt på marsdagen. Og
badstuknappen på kveldstid etter
middagen.
Og hvordan har det så gått? Jo, i
lokale møter mellom tillitsvalgte og
ledelsen etter vårt besøk kom det på
plass en avtale om to-sporet tillitsvalgtordning med seks HTV og to FTV
og frikjøp tilsvarende 70 % stilling. Og
takk for det. Dette var viktig for alle
parter og skaper større arbeidsro til
beste for både rekruttering og utvikling i Finnmarssykehuset. Videre er
HTV for Of på plass i Hammerfest
(Størdal), og i Psykisk helse og Rus
(Nilsen), men i Kirkenes er ikke navnet
klart. Ylf har valgt ny FTV (Linn
Tjønsø, Hammerfest) og HTV for Ylf i
Kirkenes, Agustsdottir, er tilbake i
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 ktober. Siste viktige brikke er ikke
o
helt på plass ennå. Vi venter fortsatt
på en avklaring om hvem som tar
FTV-oppdraget for Of i Finnmarkssykehuset. Men det er von i hangande
snøre med godt agn på kroken.
Jeg vil benytte anledningen til å
takke Ylf-FTV Kristian Espeland for å
ha skjøttet tillitsvalgtoppgaver for både
leger i spesialisering og overleger overfor ledelsen i noen år. En innsats både
ansatte og ledelse kan være takknemlige
for. Han har nå gruppe-1-tjeneste i sør.
I tillegg vil jeg også takke nylig avtroppende leder av Finnmark legeforening,
Jostein Tørstad, fastlege i Kirkenes,
som har stilt opp for medlemmer på
sykehuset.
Og lykke til for de nye tillitsvalgte.
Vi sentralt vil gjerne støtte opp videre.
Til slutt: Vi sentralt i Legeforeningen
kommer gjerne på besøk rundt om i
landet. Vår erfaring er at det er til
gjensidig nytte. I Finnmark fikk de
tillitsvalgte litt drahjelp på oppløps
siden for en bedre tillitsvalgtordning.
Og vi fikk innsikt i lokale utfordringer
og ressurser. •

Dnlf-besøk på lokalsykehuset i Narvik
De lokale tillitsvalgte ønsket besøk, og vi troppet «mannsterkt» opp. I Narvik
skinte ettermiddagssola på befolkningen som koste seg i slalombakken ned
mot byen.

›› Av Jon Helle, Ofs leder

M

en grunnen til vårt møte var mer
truende skyer i horisonten for
lokalsykehuset som sådan. Skal det i
fremtiden være kirurgi her? Og hvilken?
Og hva med anestesioverlegene som
nå gjør en iherdig innsats med høye
ambisjoner både på egne, kvalitetens
og befolkningens vegne? Blir det bare
et DMS her? Og i så fall, hva så på
sikt?
Vi fikk innblikk i flere forhold av
interesse: Hva transport til annet sykehus kan gjøre med eldre skrøpelige
syke og hva nærhet kan spare dem for,
så lenge lokal kvalitet er god. Og hva
hvis veier er stengt og flyværet uteblir?
Vi fikk høre om trening og planer og
avgjørende telematikkhjelp fra UNN
Tromsø til vanskelige avgjørelser i
kritiske øyeblikk. Hva tro og innsats
og ansvarstaking kan bety for optimismen. Hva dyktige anestesileger betyr
for alle ansatte på sykehuset. Hva
mangel på stedlig ledelse på et sykehus bringer på den negative siden, når
ledelsen sitter i Tromsø og leder sine

klinikker på tvers av sykehusene
(Tromsø, Harstad, Narvik).
Lokalsykehusenes fremtid i den spagaten mellom sentralisering og desentralisering er krevende, men besøket i Narvik
viste oss både de positive mulighetene og
ambisjonene som råder på mindre sykehus, på tross av det som måtte butte i

mot. Og om behovet for stedlig ledelse,
som Legeforeningen i mange år har
krevd på alle enheter i Norge.
En ting er sikkert: Skal lokalsykehusene og deres fremtid bli rettferdig
behandlet, må man også se de positive
mulighetene som ligger i dem, ikke
bare hva de ikke kan gjøre. •
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Referat fra Of’s vårkurs 15. og 16. april 2015
Årets vårkurs ble avholdt ved Legeforeningens kurs- og konferansesenter Soria
Moria som har Oslo’s flotteste utsikt over fjord og by. Snøen lå fortsatt utenfor
vinduene og på vei opp med banen kunne de ivrigste av byens skientusiaster
observeres på vei inn i marka. Soria Moria har en fantastisk beliggenhet med
muligheter både for kontemplasjon og fysisk aktivitet av flere slag.

›› Av styremedlem Ulla Dorte Mathisen

A

lan Merry fra New Zealand startet
med å gi oss en innføring i hvordan
helsetjenesten fungerer i et land som er
langt borte geografisk, men som størrelsesmessig og ideologisk allikevel er
ganske nært. Han beskrev et land som
er fattigere enn Norge hvor hovedproblemet er store økonomiske forskjeller.
De har vært igjennom bølgen med styr
ing av offentlig sektor ifølge prinsippene
for «New Public Management» og pendelen svinger nå tilbake med fokus på
god klinisk ledelse, hvor fagfolk blir
hørt! Jannicke Mellin-Olsen uttrykte
det mange av oss satt og følte; Vel
kommen til menigheten.
Martin Ingvar, professor ved Karo
linska instituttet, ga oss helt nye ideer
om pasientens helsetjeneste. Han foreleste på skjerm fra sitt eget kontor pga.
et viktig møte i Stockholm samme dag
og teknikken fungerte upåklagelig.
Pasientene har allerede tilgang til egen
journal. De kan bestille blodprøver
dersom de føler at noe er galt, og de kan
si ja til at kliniske data blir brukt i
forskning. Ifølge dr. Ingvar var så mye
som 95 % av pasientene villige til det.
En lettelse for forskere som må sende
søknader til REK med gode begrunnelser for hver eneste bloddråpe som tappes
eller prøve som tas til forskningsprosjekter, men er det riktig i forhold til
pasienter som ikke kan informeres om
hva forskningsresultatene skal brukes
til? Han snakket om the International
Consortium for Health Outcome Measurements (ICHOM); https://www.
ichom.org/ hvor man prøvde å standardisere effektmål for helsetjenesten for å
gi oss muligheter for sammenlikning
mellom land og institusjoner.
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Sverre Diesen ga oss et glimrende
foredrag om målstyring i Forsvaret.
Han snakket om styringsideologi som
ikke bare styrer Helsevesenet, men
dessverre dominerer hele den offentl
ige sektor. Et målstyringstyranni hvor
man i en kronisk underfinansiert
offentlig sektor får det til å se ut som
om man bruker to kroner når man i
realiteten bare bruker en.
Kjersti Toppe og Kristin Ørmen
Johnsen avsluttet første sesjon. Kjersti
Toppe sa at Samhandlingsreformen skaper utfordringer som Foretaksmodellen
ikke løser og at Sp derfor vil fremme
forslag om en avvikling av modellen.
Kristin Ørmen Johnsen ønsker ikke å
avvikle Foretaksmodellen, men snakket
om regjeringens ønske om en mer brukerstyrt helsetjeneste. Dessverre ble det
lite tid til å stille spørsmål til politikerne
som hastet videre til andre gjøremål.
Landsrådsmøte ble avholdt i siviliserte former uten den store dramatikk
og det ble valgt et nytt styre i Overlegeforeningen hvor Jon Helle ble gjenvalgt som leder for en tredje periode.
Viktig temaer ble diskutert og Of skal
bl.a. sette fokus på dagens styringsmodell for Helsetjenesten.
Gunnar Bovim, rektor ved NTNU,
avsluttet dagen med å snakke om et
forskningsmiljø i verdensklasse. Man
skal bruke midler på dem som har
potensial, og man må tørre å tro på at
man har muligheter til å konkurrere
internasjonalt om midler til forskning.
Det var på NTNU ingen overraskelse at
den første norske Nobelpris i medisin
gikk til ekteparet Moser.
Vi avsluttet dagen med festmiddag
på Soria Moria. Vår president Hege

Gjessing var en av gjestene under middagen, og hun håpet å komme tilbake
som medlem av Of på et seinere tidspunkt. Vi takker for innsatsen som en
god president og ønsker henne velkommen i vår forening når hun blir
ferdig spesialist.
Dag to startet med et nytt foredrag
med Alan Merry. NZ har i 10 år hatt et
system hvor man offentliggjør alle alvorlige hendelser i helsevesenet. Pasientene
var anonymisert, men alle detaljer rundt
hendelsen ble publisert. I løpet av denne
10-årsperioden var antallet hendelser
ikke endret. Han mente at det er viktig å
melde feil, men at å finne en skyldig har
liten effekt dersom det ikke er en villet
feil. Målinger for målingen skyld er
uhensiktsmessig. Målinger skal brukes
til å forbedre praksis og har ellers liten
nytte i helsevesenet.
Carl Macrae fortsatte med at man
trenger en uavhengig etterforsknings
enhet i helsetjenesten. En slik enhet skal
avdekke hva som har skjedd, men straff
er ikke et virkemiddel i prosessen. Det
skal fokuseres på at man lærer av sine
feil og derved kan iverksette tiltak for
å forbedre helsetjenesten. Ved Mid-
Staffordshire ble advarsler oversett av
dem som hadde ansvar for å regulere
og kontrollere virksomheten, noe som
understreker hvor viktig det er å lytte til
dem som roper varsko.
Anders Baalsrud fortsatte med det
samme tema. Man må rapportere
hendelser for å opprettholde bevisstheten om at vi driver i en risikofylt
bransje, men ledelsen må sørge for at
tiltak iverksettes for å redusere risikoen
for nye hendelser. Gjør man ikke det
går det utover hele kulturen i virksom-

heten uavhengig av om det er et sykehus eller en bedrift.
Vi fortsatte med en sesjon om hva
man kan gjøre når uhellet er ute. Terje
Mesel fra Universitetet i Agder hadde
gjennomført en kvalitativ studie basert
på 23 dybdeintervjuer. Han kalte
helsevesenet en risikosone hvor mye
skyldes flaks eller uflaks. Han fortalte
oss at det er en viktig forskjell på ansvar og skyld. Det å ta ansvar for en
pasient betyr ikke at man er skyldig i
pasientens død.
Kursleder Jannicke Mellin-Olsen ga
oss et godt foredrag om hvordan vi skal
håndtere det når det verste skjer; pasienten dør brått og uventet mellom
hendene på deg. Flere av oss fikk nok
en vekker. Det er kanskje lurt med en
rutine for å håndtere slike hendelser
på best mulig måte.
Tilslutt fikk en sesjon om riktig legemiddelbruk. Her er der mange muligheter for å begå feil. Gode datasys
temer er til god hjelp, men vi har
fortsatt lang vei å gå før riktig pasient
får riktig medikament til rett tid både i
og utenfor sykehus. Sveinung Stens
land, farmasøyt og stortingsrepresentant fortalte oss at vi ikke har gode nok
informasjonskilder for legemidler og at
jo nærmer pasienten vi var jo mer
tilfeldig ble informasjonen.
Morten Finckenhagen beskrev heismiraklet; en noe usikker medikamentliste blir sann på vei i heisen fra akuttmottaket til avdelingen. Det skjer
74 000 skader i sykehus per år hvorav
11 000 legemiddelrelaterte skader. En
av fem har en oppdatert legemiddelliste
ved innleggelse. Her er det virkelig mye
å ta tak i, men politikere og sykehus
direktører bør huske på at tid er en
viktig faktor når en doktor skal få oversikt over pasientens medikamenter.
Steinar Madsen fra Legemiddel
verket snakket om legemiddelmangel.
Et problem vi av og til har møtt alle
rede, men som vil kunne bli større.
Han sa at vi i framtiden risikerer å
måtte prioritere hvem vi skal behandle,
et skremmende scenario. Produksjonen
av antibiotika foregår i Østen og de
fleste land har nesten ingen beredskapslager slik at dette vil kunne bli
en realitet før vi aner. •
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Rapport fra AEMHs
(Den europeiske overlegeforeningen)
møte i Wien 7.- 9. mai 2015
AEMH (Association Europeenne des Medicins Hopitaux) hadde sitt årlige
møte og generalforsamling i Wien. Delegasjonen fra Overlegeforeningen bestod
av leder Jon Helle og styremedlemmene Arne Runde og Odd Grenager.
Edith Stenberg og Lene Brandt Knutsen deltok fra sekretariatet.

›› Av styremedlem Odd Grenager

Deler av møtet og generalforsamlingen ble holdt felles med
FEMS (Federation Europeenne des Medecins Salaries) og
EJD (European Junior Doctors).
Det var tre hovedområder for kongressen; Klinisk lederskap, arbeidstidsbestemmelser og elektronisk journalsystem.
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Klinisk lederskap ble behandlet både i et seminar og i en
arbeidsgruppe. Det refereres samme problematikk i de europeiske landene som vi opplever i Norge med avdelingsledelse og toppledelse i sykehusene uten klinisk erfaring og
utdannelse. Dette går ut over sykehusenes kvalitetsprestasjoner i forhold til pasientbehandling, men også økonomisk

AEMH-FEMS-EJD
VIENNA STATEMENT
PART 1 – ON EUROPEAN WORKING TIME DIRECTIVE

The European Working Time Directive is an essential piece of health and
safety legislation for employees in the European Union and, is therefore of
considerable importance to doctors.
Recently the European Commission launched a public consultation, and
commissioned two studies, on the implementation and review of the European
Working Time Directive. The results of this work have not been published, and
the European Commission has not yet submitted a legislative proposal to the
European Parliament and the Council.
The European Junior Doctors’ Permanent Working Group (EJD), the
European Federation of Salaried Doctors (FEMS) and the European Association of
Senior Hospital Physicians (AEMH) call upon the European Commission not to
compromise the health and safety provisions of the European Working Time
Directive for financial considerations. In this context it is particularly important
that the findings of the European Court of Justice (C-303/98 SIMAP of 3 October
2000 and C-151/02 Dr. Norbert Jaeger of 9 September 2003) are respected. The
substantive effects of these rulings should remain unaltered in EU law, in other
words:
-

The entire period of on-call time (at the work place) is working time.
Compensatory rest must be taken immediately after a prolonged working
period.

Furthermore EJD, FEMS and AEMH are against an extension of the
reference period for establishing weekly working time limits.

Once more EJD, FEMS and AEMH want to remind the European
Commission that excessively long working hours not only carry health risks for
doctors, but also represent a considerable risk for their patients.

PART 2 – ON CLINICAL LEADERSHIP

EJD, FEMS and AEMH point out that the involvement of physicians in
healthcare management is vital. Evidence shows that clinical leadership improves
clinical results, patients’ satisfaction and financial outcomes. Thus, clinical
leadership ensures that the treatment of patients is not influenced by economic
criteria since the medical needs are the primary focus of attention.

PART 3 - ON WORK FORCE
Reductions in employee numbers are frequently seen as a quick solution to
address budgetary constraints or to alleviate financial pressures, however the
negative impacts of such staff cuts can often prove costly. The heightened
physician fatigue and stress arising from insufficient staffing levels can lower
motivation and productivity, as well as significantly increase the risk of medical
error. The costs of failing to adequately meet the needs of patients can, therefore,
erode any potential savings made as a direct result of lowering headcount.
EJD, FEMS, AEMH firmly strongly believe in the free mobility of the medical
workforce. However, EJD, FEMS and AEMH strongly believe that each European
country should be in a position to meet its internal need for physicians from its
own human resources. Therefore, sufficient funding must be allocated for
undergraduate and postgraduate medical training to ensure that every country
may train as many physicians as they require, according to their needs. After all,
availability of sufficient medical staff all over Europe will also contribute to the
successful implementation of the EWTD.

Det var tre hovedområder for
kongressen; Klinisk lederskap,
arbeidstidsbestemmelser og
elektronisk journalsystem
resultat/effektivitet. Det ble fremholdt at både medisinske studenter og leger i spesialistutdannelse bør ha
obligatorisk trening i ledelse. Fra Sverige ble det vist til
at man der har etablert en generell lederutdanning
(UGL) med utspring fra det svenske forsvarets lederutdanning. EJD viste til at det finnes systematiske/obligatoriske elementer av lederutdanning for spesialister
bare i Ungarn/Sverige/Finland/Nederland og Norge.
Det ble fremholdt at alle leger trenger en slik utdannelse, da alle leger har lederansvar og tar regelmessig
avgjørelser der de leder team og andre helsearbeidere.
Arbeidstidsbestemmelsene ble sett i lys av European
Working Time Directive (EWTD) som er et EU-direktiv
som bl a setter begrensninger for ukentlig arbeidstid til
48 timer. AEMH påpeker at dette skal både sikre pasientene trygg og god behandling og beskytte legenes
helse. Implementering og etterlevelse av direktivet
varierer stort, spesielt for yngre leger. I enkelte land
blir leger i spesialisering sett på som studenter og derved gjelder ikke direktivet for disse. En parallell til
synspunktene om våre LISer som «praksisarbeidere»?
Utviklingen av elektroniske datasystemer og elektronisk pasientjournal er svært forskjellig innen europeisk helsevesen. I flere land arbeides det mot felles
elektroniske løsninger på linje med vår kjernejournal,
men også med full utveksling av alle journalopplysninger mellom alle offentlige sykehus (Østerrike). I andre
enden av skalaen finner vi Hellas der alt fortsatt er
basert på papirjournal. Diskusjon om hvem som skal
ha tilgang til hvilke opplysninger og pasientenes eierskap til egen journal er mye likt det vi diskuterer i
Norge. Det ble også referert til en spørreundersøkelse
blant europeiske leger om tidsbruk på ikke-pasientretOVERLEGEN 2-2015
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tet arbeid. Her varierte andelen av administrativt
arbeid fra ca 50% oppgitt fra bl a Norge til kun 5%
i Finland. En kan undre seg om spørsmålet er
tolket noe forskjellig og ikke presist nok stillet da
det vel er vanskelig å tro at forskjellene er så store.
Det ble også arbeidet med «Continuing Professional Development» (CPD) og Professional Career/honoreringssystemer for dette. Det vil bli gjort
en studie/spørreundersøkelse om CPD og det
er planlagt «European C
 onference on CPD »
i Luxembourg desember 2015.
AEMHs generalforsamling viser at det er en
veldrevet organisasjon med ordnet økonomi. Det
er 18 betalende medlemsland. Det mangler store
nasjoner som Polen, Storbritannia og Ungarn.
Årets valg ble gjort med gjenvalg på president
Joao de Deus fra Portugal. Thomas Zilling fra
Sverige gikk av som 1. visepresident og de
nordiske landene har nå ingen styrerepresentant.
Foreningen vil fortsette arbeidet vedrørende
arbeidsbetingelser, klinisk lederskap, elektronisk
pasientjournal og kontinuerlig etterutdanning.
Statusrapporten fra medlemslandene ble gjennomgått og tegner et dystert bilde i flere land,
spesielt østlige land med stor legeflukt etter store
nedskjæringer i helsesektoren. Lønnen for leger
kan være helt ned til 10 % av vestlige legers lønn.
Enkelte land er nede på og under 4 % av sitt BNP
til offentlig helsevesen, og disse prosentene er av
et allerede svært magert og til dels synkende BNP.
I Hellas er budsjettet til det offentlige helsevesenet redusert med 23 % siste år, og det er estimert
en mangel på 5.000 leger og 15.000 sykepleiere. I
Hellas finnes det i tillegg 3 millioner innbyggere
og immigranter som ikke har noen form for
helseforsikring. Fra Ungarn ble det meldt at
leverandører til de offentlige sykehusene forlanger
kontant betaling. Sykehusene er pålagt å gå i
balanse og dette oppnås bare ved reduksjoner
i lønn til de ansatte.
Møtet gir anledning til erfaringsutveksling med
sykehusleger i andre europeiske land som har de
samme diskusjonstemaene som oss. Vi får også
inntrykk av hvor store forskjeller det er innen
medlemslandene i EU, og at den «krisen» som
beskrives innen offentlig helsevesen i Norge nok
kan se annerledes ut fra andre ståsteder enn vårt
eget. Samarbeidet og fellessesjonene med FEMS
og EJD var vellykket.
Det ble under møtet utarbeidet en felles resolusjon vedrørende klinisk lederskap, arbeidstid og
arbeidskraft. Den vil bli sendt til de europeiske
helsemyndighetene. (se eget oppslag)
2016 møtet i AEMH er planlagt til Napoli i
Italia mot slutten av mai. •
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Nytt styre i Of fra 1.9.2015
Jon Helle ble gjenvalgt ved
akklamasjon på Overlege
foreningens årsmøte onsdag
15. april.
Jon Helle takket landsrådet for fornyet
tillit:
- Vi skal som forening beherske alt
fra slegge til pinsett. Det har det sittende styret gjort, og det er jeg helt sikker
på at det nye styret vil gjøre (legeforeningen.no)
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Det nye styret som tiltrer 1.9.2015 består av:

Christian Grimsgaard, nestleder (Helse Sør-Øst)
Albert Bolstad (Helse Sør-Øst - ny)
Anne-Karin Rime (Helse Sør-Øst - ny)
Ulla Dorthe Mathisen (Helse Nord)
Turid Jorunn Thune (Helse Vest),
Janne Kristine Bethuelsen (Helse Vest - ny)
Kjetil A.H. Karlsen (Helse Midt - ny).
Nye varamedlemmer:

1. vara Hanne Frøyshov (Helse Nord)
2. vara Anne Marit Wang Førland (Helse Sør-Øst).

Landsstyret 2015:
Akutt-kirurgien vår får du aldri!
Mest minneverdig for de fleste delegatene var nok foredrag av «Trondheims
egen» Edvard Moser. På sitt tilforlatelige og beskjedne vis fortalte han om veien
til de store gjennombrudd i hjerneforskningen, og varslet at skillet mellom fag
områdene biologi, medisin og psykologi var i ferd med å utviskes. Nesten like
stor begeistring vakte Frode «har du tukla med det» Gallefoss med en brilijant
harselas over foreningens indre liv.

›› Av styremedlem Christian Grimsgaard

M

Foto: Thomas Barstad Eckhoff

en alt i alt forløp årets store
holmgang uten store bruduljer.
Med kun en presidentkandidat og bred
støtte til valgkomiteens innstilling
uteble den store valg-spenningen.
Heller ikke debattene var av det
vanskelige slaget. Avtroppende president holdt likevel en strålende offensiv
innledning til den helsepolitiske økten
under overskriften «pasientens helsetjeneste, realitet eller retorikk». Hun
mer enn antydet det siste. Helse
ministeren ble kraftig presset også av
salen, og særlig for primærhelsetjen
estemeldingen. Men han bevarte roen
(og sine retoriske nådegaver), og
ramlet nærmest ubesværet på bena
hver gang.
Størst forventning var knyttet til
landsstyrets behandling av funksjoner
i akuttsykehusene. For hva er et sykehus? Landsstyrets vedtak fra 2011 var
av det bastante slaget; sykehus må ha
medisin, anestesi, kirurgi og nødvendige
støttetjenester. Men etter helsemin
isterens sykehustale tidligere i år stod
det med tydelig skrift at posisjonen
innebar den visse død for mange sykehus. Nærmest som bestilt fremmet
sentralstyret saken til en fornyet
vurdering.
Det utviklet seg til en forrykende
forestilling. Men ikke debatt. For det
var ikke store meningsspennet i salen.

Jon Helle åpnet saken med forsiktig
undring; om vi skulle fire bare litte
grann, bare nå og da. Salens rungende
svar var nei. Debattens grand finale
stod Fames Jostein Brede for, da han
rev av seg skoen og klasket den gjen
tatte ganger i talerstolen mens han
utbasunerte sine meninger. Til over
døvende jubel.
Ylf hadde lagt frem et forslag til
resolusjon. Som de vel tenkte var radikalt. Men i oppsummeringen foreslo
Jon Helle endog å skjerpe det litt. Det

endelige forslaget ble enstemmig vedtatt. En samlet forening stiller seg bak
kravet om fortsatt akutt-kirurgi i lokalsykehusene.
Dermed ble det valget av arrangørsted for Landsstyret 2017 som ble
møtets lille thriller. Valget stod mellom
Ålesund, Tønsberg eller Bergen. Kanskje var det en vakker liten blødme
av en forsnakkelse fra Ålesunds ambassadør Shruti Sharma som utgjorde den
lille forskjellen, og Jugend-byen vant
knepent foran Tønsberg. Gratulerer! •

Se vedtatt resolusjonstekst side 4.
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JUS FOR LEGER:

Når en lege ikke fungerer
Forleden dag utblåste en legeleder; «nå er det tredje gang Legeforen
ingen hjelper denne legen ut av en stilling han ikke fungerer i. Når
skal Legeforeningen innse at det er legen det er problemer med?».
I alle sektorer finnes det arbeidstakere som ikke fungerer. Årsakene
kan være mange og sammensatte. Når erkjennelsen av at man ikke
fungerer kommer for en dag blir dette fort en krise for både arbeids
taker, arbeidsgiver, og i svært mange tilfeller for hele arbeidsmiljøet.
Men mye kan gjøres for å forebygge slike situasjoner.

›› Av Lars Duvaland, avd.dir. Jus og arbeidsliv

Norsk rett gir sterkt vern for den ansatte. Så sterkt at en arbeidsgiver ofte vil være sjanseløs om man ikke
har dokumentasjon på at man har fulgt opp, tilrettelagt og gitt veiledning til den som ikke fungerer. Dette er
noe også Legeforeningen både kan og må påse når det oppstår en arbeidskonflikt. Dette må nærmeste leder
ta på alvor, hvis ikke har man tapt selv gode saker.

F

or Legeforeningen er naturligvis
slike saker krevende å håndtere.
Vi har medlemmer med ulike interesser.
Om en overlege med lederansvar ikke
fungerer vil dette særlig gå ut over de
han eller hun leder. Det kan ha store
konsekvenser for kvaliteten i utdanningsløpet som lege i spesialisering.
Lederne over vedkommende har et
totalansvar for virksomheten og en del
av dette lederansvaret er å følge opp
egne ledere. Dårlig fungerende medarbeidere – og særlig når dette gjelder
ledere – vil ofte føre til mer omfattende
arbeidsmiljømessige konsekvenser for
hele enheter. Den som oppfattes som
et problem har også et klart krav på
rettssikkerhet, saklig, ryddig og hensynsfull håndtering fra overordnedes
side.
Legeforeningen erfarer stadig at de
ulike rollene man står i innebærer
ulike forventninger, og av og til kritiske
syn, på Legeforeningens involvering
eller mangel på sådan. Dette er naturlig og forventet. I en og samme sak er
det ikke uvanlig at den saken gjelder
mener vi ikke går langt nok, mens
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l edelsen mener Legeforeningens engasjement og krav på legens vegne er
urimelig. Det er Legeforeningens
ansvar å balansere i slike saker. Men det
påhviler også ledelsen å ha et profesjonelt forhold til sin rolle. I mange
saker må vi som rådgivere i tillegg
realitetsorientere den legen saken
gjelder på eget ansvar, krav og for
ventninger.
I saker der samme lege har fått hjelp
flere ganger ser vi ofte en svikt i oppfølgningen av lederansvaret fra overordnede. Dette skjer gjerne helt fra
rekrutteringsprosessen. Man er lettvint med intervjuer og innhenting av
referanser. Akutt behov for (tilsyne
latende) kompetent arbeidskraft går
foran en grundig vurdering av hvordan
vedkommende fungerer i samspill med
andre. I flere av de sakene vi har vært
involvert i har jeg ofte lurt på hvorfor
ikke lederne i sykehus er mer opptatt
av nettopp slike personlige egenskaper.
Vil ikke teamarbeid, kompetansedeling og kommunikasjon ofte være vel
så viktig for pasientsikkerheten som
den faglige spisskompetansen?

Svært ofte ser vi også svikt i den
daglige oppfølgningen etter at vedkommende er tilsatt. En systematisk
oppfølgning i prøvetiden kan forebygge
fremtidige problemer. Gjort på riktig
måte vil dette vise en engasjert og
profesjonell arbeidsgiver som bryr seg
og er opptatt av at legen skal fungere
godt i den sammenhengen man er satt
inn i. Ved tett oppfølgning ser man fort
om noe fungerer dårlig. Da må man
sørge for skriftlig dokumentasjon, og
står mye sterkere dersom oppsigelse
før utløpt prøvetid kommer på tale.
Mulighetene for å gjøre dette forutsetter
jo også at det er sammenheng mellom
fag og personalledelse. Slik er ofte ikke
organiseringen i sykehus innrettet.
Forpliktelsen til oppfølgning og
veiledning opphører ikke når prøvetiden er ute. Naturligvis skal det forventes mye av en høyt kompetent medarbeider som en overlege. Likevel er det
både smart og i tråd med lovgivers
forventninger å ha en tett oppfølgning.
Dette gjør det viktig å tenke nøye
gjennom fordeling av personalansvar.
Forskning viser at et team på 5 til 7

JUS FOR LEGER:

personer er det optimale antallet å
lede1. Naturligvis er det mulig å lykkes
som leder selv om man har ansvar for
flere og det vil også avhenge av andre
forhold som arbeidsoppgavenes karakter, medarbeidernes kompetanse og
selvstendighet med mer. Likevel er
nettopp overleger i sykehus – som
driver høyt spesialisert virksomhet,
ofte med høy risiko – en gruppe hvor
nettopp tett og aktiv ledelse vil ha stor
betydning for kompetanse, trivsel,
kvalitet og pasientsikkerhet. Dessverre
ser vi altfor ofte i vanskelige personalsaker at nærmeste leder har sviktet i

slik oppfølgning. Inntrykket er nærmest at strukturerte medarbeidersamtaler med jevne mellomrom er fravær
ende i norske sykehus. Det kan også
virke som at holdningen til enkelte
ledere (og ansatte) er at desto mer
kompetent den ansatte er, desto
mindre verdi har slik oppfølgning.
Dette mener jeg er helt misforstått.
Kompetansemedarbeidere trenger
oppfølgning og veiledning gjennom
hele yrkeskarrieren. Forutsatt at lederen har nødvendige faglige kvalifikasjoner til å drive kompetanseledelse
vil karakteren av denne oppfølgningen

naturligvis utvikles fra opplæring og
veiledning til en mer gjensidig ut
viklingsprosess mellom leder og medarbeider. Om det riktige forarbeidet er
gjort vil lederen etterhvert få mer en
rolle som fasilitator, tilrettelegger og
strateg på vegne av sin medarbeider.
Uten slik oppfølgning svikter også ofte
det helt sentrale – en styrt kompetanseutvikling i tråd med den enkeltes
interesser og virksomhetens behov.
Medarbeidersamtaler er ikke lovpålagt – men et veldig nyttig verktøy for å
utvikle arbeidsmiljøet. Og det kan være
helt avgjørende hva som er formidlet i
medarbeidersamtaler den dagen man
eventuelt ser seg nødt til å endre eller
avslutte arbeidsforholdet. Kan ikke
arbeidsgiver redegjøre for hva som er
tatt opp og hvordan dette er gjort vil
man være dårlig rustet for en eventuell
rettslig prøving.
Selv om ansvaret som påhviler ledelsen er stort må ikke dette overskygge
den enkelte medarbeiders ansvar for å
oppfylle sin arbeidsavtale. Vi ser en
sjelden gang systematisk svikt i hvordan enkeltleger fungerer i (flere) arbeidsforhold. Da kan det være Legeforeningens rolle å realitetsorientere
legen eller/og i verste fall bidra til at
legen løses fra avtaleforholdet gjennom en avtale. Vi vil alltid forsøke å
løse konflikten på lavest mulig nivå.
Rettslige prosesser er i de fleste til
fellene ingen av de involverte partene
tjent med. Premissene for slike pro
sesser – herunder betingelsene for en
eventuell sluttavtale - vil uansett avgjøres av hvilket forarbeid ledelsen
har gjort helt siden ansettelsen.
Ledelse krever ressurser, innsats,
åpenhet og systematisk jobbing. Gjøres
dette godt vil det merkes positivt på
arbeidsmiljøet og risikoen for konflikt
reduseres. Man reduserer også i stor
grad risikoen for at Legeforeningen for
tredje gang skal involveres i en sak om
en overlege som ikke fungerer. •
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Har du spørsmål du ønsker besvart i bladet,
send en mail til redaktør arild.egge@ous-hf.no

Trakassering i arbeidslivet
Foto: Sturlason

Hva er egentlig trakassering? Hvilket ansvar har arbeidsgiver når trakassering
skjer, og hvilke rettslige konsekvenser kan det få for den arbeidstaker som
trakasserer og den som utsettes for trakasseringen?

›› Innlegg av Lene Brandt Knutsen, juridisk rådgiver i Overlegeforeningen
I denne artikkelen redegjøres det først
for det rettslige innholdet i begrepet
trakassering i henhold til arbeidsmiljø
loven. Deretter redegjøres det kort
for bevisproblematikk i trakasseringssaker, samt for arbeidsgivers og arbeidstakers ansvar. Avslutningsvis behandles noen rettslige konsekvenser av
trakassering.
1. Rettslig grunnlag

Vi finner bestemmelser om trakassering i en rekke lover. Dersom trakassering knytter seg til et særlig grunnlag,
vil trakasseringen kunne rammes av
forbud mot diskriminering på slikt
særlig grunnlag.
Trakassering er i disse diskrimineringslovene definert som «handlinger,
unnlatelser eller ytringer som virker
eller har til formål å virke krenkende,
skremmende, fiendtlige, nedverdigende
58 OVERLEGEN 2-2015

Likestillingsloven har forbud
mot trakassering på grunn av
kjønn og seksuell trakassering.
Diskrimineringsloven har forbud
mot trakassering på grunn av
etnisitet, religion eller livssyn.
Diskrimineringsloven om
seksuell orientering har forbud
mot trakassering på grunn av
seksuell orientering, kjønns
identitet eller kjønnsuttrykk.
Diskriminerings- og tilgjengelig
hetsloven har forbud mot
trakassering på grunn av nedsatt
funksjonsevne.

eller ydmykende». Disse lovene gjelder
på alle områder i samfunnet, med unntak av familieliv og andre rent personlige forhold. Dette innebærer at disse
lovene gjelder i arbeidslivet, hvilket
også fremgår eksplisitt av arbeids
miljøloven § 13-1, (4) – (7).
I arbeidsmiljøloven finner vi i tillegg
til de ovennevnte særlige trakasseringsgrunnlag, et forbud mot trakassering
på grunn av politisk syn, medlemskap
i arbeidstakerorganisasjon eller alder.
Dette følger av arbeidsmiljøloven § 13-1
(1) jfr. (2).
Vi finner også en bestemmelse i
arbeidsmiljøloven § 4-3 som angir krav
til det psykososiale arbeidsmiljøet. I
§ 4-3 (3) uttales det at «Arbeidstaker
skal ikke utsettes for trakassering eller
annen utilbørlig opptreden». Det er
sistnevnte bestemmelse som er hovedtema i denne artikkelen.

2. Innholdet i begrepet trakassering
i aml. § 4-3 (3)

Arbeidsmiljøloven inneholder ingen
definisjon av begrepet trakassering.
Bestemmelsen innebærer ikke bare et
forbud mot trakassering, men også mot
«annen utilbørlig opptreden». Departementet mente at en legaldefinisjon av
begrepet trakassering ikke var avgjørende for bestemmelsens rekkevidde,
samt at en slik definisjon ville ha begrenset informasjonsverdi. For å klarlegge innholdet i arbeidsmiljøloven §
4-3 (3) må vi derfor gå til andre
rettskilder enn loven selv, og da særlig
forarbeider og rettspraksis. Lovtekst,
forarbeider og rettspraksis i tilknytning til trakasseringsbestemmelsene i
diskrimineringslovene vil også kunne
bidra til å kaste lys over innholdet i
trakasseringsbegrepet i arbeidsmiljø
loven.
Merk imidlertid at bestemmelsen i
arbeidsmiljøloven § 4-3 (3) ikke krever
at det foreligger et særlig grunnlag som
årsak for trakasseringen, slik diskrimineringslovene krever.
Arbeidsmiljøloven § 4-3 (3) er en
rettslig standard. Det innebærer at
innholdet i bestemmelsen ikke er
konstant, men at den vil utvikle seg i
takt med tida og tilhøva i samfunnet.
2.1. N
 ærmere om innholdet i begrepet
trakassering

I forarbeidene til arbeidsmiljøloven
uttales det at det «anses som trakassering når en uønsket adferd finner sted
med den hensikt eller virkning å krenke
en annens verdighet». Videre fremkommer det i forarbeidene at begrepet
trakassering skal tolkes likt i arbeidsmiljøloven § 4-3 og § 13-1.
Det er ingen forutsetning at den som
trakasserer må ha en maktposisjon
eller på annen måte overordnet posisjon i forhold til den som trakasseres.
Trakassering kan således skje mellom
arbeidstakere, mellom over- og underordnede, herunder at en underordnet
trakasserer en overordnet, eller på
annen måte. Trakassering kan også
skje ved at for eksempel pasienter
trakasserer leger.
Begrepet «uønsket» er benyttet for
å understreke at arbeidstakers subjek-

tive opplevelse av situasjonen kan være
utslagsgivende for om atferden vil
kunne karakteriseres som trakassering.
I forarbeidene til arbeidsmiljøloven
uttales det at «Departementet mener
imidlertid at det ligger i sakens natur
at krenkelse av en persons verdighet i
høy grad er et subjektivt anliggende,
hvor det ikke er mulig å oppstille
objektive normer for hva som oppfattes som verdighetskrenkende for den
enkelte. Det er likevel en kjensgjerning
at ulike personer har ulike terskler for
hva man oppfatter som trakassering.
Det vil imidlertid bli opp til domstolene
å avgjøre hvor man skal trekke en
grense for hvilken adferd som skal
være omfattet av trakasserings
begrepet».
I forarbeidene til andre trakasseringsbestemmelser er det imidlertid
poengtert at trakasseringen også må
vurderes i et objektivt lys, og at den
subjektive vurderingen til den som
mener seg trakassert derfor må suppleres med en mer objektiv vurdering av
handlingen.
Det er naturlig å forstå begrepene
opptreden og atferd slik at det omfatter
alle typer «handlinger, unnlatelser
eller ytringer» slik som nevnt i diskrimineringslovene. I utgangspunktet
stilles det ikke krav om at den trakasserende adferden må være gjentatt eller
vedvarende. Hvorvidt et tilfelle er å
anse som trakassering må bero på en
konkret helhetsvurdering i hver enkelt
sak, hvor både handlingens/krenkels
ens alvorlighetsgrad og om dette er
en gjentatt/vedvarende krenkelse vil
spille inn. Et enkeltstående tilfelle kan
falle inn under trakasseringsbestemmelsen, men det må da antageligvis
kreves mer av handlingens grovhet.
Mindre grove handlinger kan på
samme måte anses som trakassering
dersom det er snakk om vedvarende
og gjentatte handlinger. Det vil videre
ha betydning om trakasseringen har
pågått over lang tid. Selv om ikke den
enkelte handling, unnlatelse eller
ytring tilfredsstiller kriteriene alene,
vil de muligens kunne sies å få krenk
ende virkninger dersom de ses i sammenheng. En vedvarende eller gjen
tagende plagsom adferd vil i seg selv

lett kunne medføre at situasjonen blir
uholdbar, slik at trakasseringsbestemmelsen kommer til anvendelse.
Relasjonen mellom partene kan også
ha betydning her: dersom den som
trakasserer er i en overordnet posisjon,
vil nok terskelen for hva som anses
som ulovlig trakassering lettere anses
overskredet enn dersom en underordnet trakasserer en overordnet.
Atferden må ha som «hensikt eller
virkning» å krenke en annens verdighet. I dette ligger at både den atferd
som utøves med vilje omfattes, men
også at den atferd som ikke utøves
forsettlig, men som likevel har som
virkning at en annen krenkes, faller inn
under bestemmelsen. Den uaktsomme
krenking vil derfor også kunne være
ulovlig i henhold til § 4-3 (3). Det kan
ha betydning at den som trakasserer
innså eller burde ha innsett dette, men
det kan ikke oppstilles som et generelt
krav at den som mener seg trakassert
har sagt fra eller på annen måte gjort
det klart at handlingen er uønsket og
krenkende.
2.2. K
 ort om «annen utilbørlig
opptreden» og mobbing

I tillegg til atferd som faller inn under
trakasseringsbegrepet, omfatter bestemmelsen i arbeidsmiljøloven § 4-3
(3) også «annen utilbørlig opptreden».
«Annen utilbørlig opptreden» er et
svært vidt begrep, og må anses å konsumere trakasseringstilfellene. Bestemmelsen retter seg således mot alle
former for trakassering og utilbørlig
opptreden, herunder også mobbing. I
en del tilfeller hvor det er usikkert om
tilfellet naturlig faller inn under begrepene trakassering eller mobbing, vil det
ofte kunne være forholdsvis greit å
konstatere at det uansett dreier seg om
en «annen utilbørlig opptreden» som i
henhold til loven er forbudt.
Mobbing er av Høyesterett definert
som «f.eks. trakassering, plaging, ut
frysing eller sårende erting og fleiping ...
som forekommer gjentatte ganger over
en viss tidsperiode». Videre uttalte Høyesterett at «Begrepet «mobbing» er
imidlertid uten noe fastlagt faktisk og
rettslig innhold, og det synes å være lite
rettspraksis omkring fenomenet».
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«Mobbing» er altså ikke et begrep som
gjenfinnes i arbeidsmiljøloven eller de
ovennevnte diskrimineringslover. Det
avgjørende for om mobbingen skal
anses som ulovlig i henhold til § 4-3
vil således være om den er å anse som
«trakassering eller annen utilbørlig
opptreden».
3. Bevisproblematikk i trakasseringssaker

Saker om trakassering eller mobbing
på arbeidsplassen byr i mange tilfeller
på vanskelige bevisspørsmål. Ofte kan
det være vanskelig for den som mener
seg trakassert å føre bevis for dette.
Det kan også være vanskelig for arbeidsgiver å avgjøre om man står overfor en trakasseringssak eller «bare»
en arbeidskonflikt, samt hvem som
eventuelt har gjort hva.
Høyesterett poengterer i mange
saker at trakasserings- og mobbetil
fellene ofte stiller domstolene overfor
vanskelige spørsmål når det gjelder
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bevisbedømmelse. I slike saker gjør
domstolene forholdsvis brede vurderinger av de bevis som er fremlagt.
Bevis kan for eksempel være vitne
uttalelser, uttalelser fra sakkyndige,
legejournaler, annet skriftlig materiale
som for eksempel referater, andre
nedtegnelser og notater, e-poster, sms,
med videre.
Kort sagt kan det sies at en påstand
om trakassering må støttes av andre
ytre forhold, som etter en helhets
vurdering skaper sannsynlighetsovervekt for at trakassering har skjedd.
Merk at i saker om trakassering i
henhold til arbeidsmiljøloven § 4-3 (3)
gjelder det alminnelige krav til sannsynlighetsovervekt. Dette i motsetning
til trakassering i henhold til særlige
diskrimineringsgrunnlag hvor det er
delt bevisbyrde.

4. Hvem har ansvaret?

Det følger av arbeidsmiljøloven § 4-3
(3) at arbeidstaker ikke skal utsettes
for trakassering eller annen utilbørlig
opptreden. Men hvem har ansvaret for
å sørge for dette?
4.1. Arbeidsgivers ansvar

Arbeidsgiver er det primære plikt
subjektet i henhold til arbeidsmiljø
loven. Dette følger av § 2-1. Det innebærer at det er arbeidsgivers ansvar å
sørge for at arbeidstakerne ikke utsettes for trakassering eller annen utilbørlig opptreden. Arbeidsgiver har
derfor en plikt til å organisere virksomheten slik at den enkelte arbeidstaker ikke utsettes
for trakassering
eller utilbørlig opp
treden fra

andre arbeidstakere, ledelsen, eller fra
andre, herunder også pasienter.
Nærmere retningslinjer for hvordan
arbeidsgiver skal sørge for at arbeidstakerne har et fullt forsvarlig arbeidsmiljø er fastsatt i lovens kapittel 3.
Blant annet skal arbeidsgiver i henhold
til § 3-1 (2) bokstav e «iverksette rutiner
for å avdekke, rette opp og forebygge»
overtredelse av kravene i loven. Arbeidsgiver er derfor forpliktet til å ha
en rutine for hvordan trakasserings- og
mobbesaker skal håndteres, herunder
hvordan det skal rapporteres og hvem
man kan henvende seg til.
Dersom arbeidsgiver er kjent med at
en arbeidstaker blir utsatt for trakassering eller annen utilbørlig atferd, har
således arbeidsgiver en plikt til å reagere, og til å sørge for at trakasseringen
opphører. Dette gjøres ved å igangsette
tiltak for å sikre at den trakasserende
arbeidstakeren endrer atferd. Vedkommende må da gjøres oppmerksom på
hvordan atferden oppleves, at den er
uakseptabel og må opphøre. Dette kan
for eksempel gjøres ved en skriftlig
advarsel. Dersom dette ikke gir resultater må arbeidsgiver vurdere om
plassering eller å avslutte arbeidsforholdet. Se mer om dette nedenfor i
punkt 5.
Overtredelse av arbeidsgivers
plikter etter loven er straffesanksjonert, jfr. § 19-1. Det
innebærer at innehaveren
av virksomheten, arbeidsgiver eller den som i arbeidsgivers sted leder
virksomheten, kan straffes
med bøter eller fengsel,
dersom det foreligger
brudd på arbeidsmiljø
loven § 4-3.
4.2. Arbeidstakers ansvar

Arbeidstakerne i virksomheten har også et
ansvar for arbeidsmiljøet. Dette følger av § 2-3
om arbeidstakers medvirkningsplikt.
Av § 2-3 (2)bokstav d
følger det eksplisitt at
arbeidstaker skal sørge
for at «arbeidsgiver eller

verneombudet blir underrettet så snart
arbeidstaker blir kjent med at det forekommer trakassering (...) på arbeidsplassen».
Det vises for øvrig til varslingsbestemmelsen i arbeidsmiljøloven § 2-4
hvor det fremgår at arbeidstaker har
rett til å varsle om kritikkverdige forhold i virksomheten. Trakassering er å
anse som eksempler på kritikkverdige
forhold.
Merk at bestemmelsen i § 2-3 (2)
bokstav d er en skal-bestemmelse. I
forarbeidene er det uttalt at «arbeidstaker ikke kan forholde seg passiv dersom han eller hun får kjennskap til at
det forekommer trakassering eller
diskriminering på arbeidsplassen».
I trakasseringstilfellene er det tilstrekkelig at arbeidsgiver eller verneombudet varsles. Det vil antakeligvis
være tilstrekkelig til å oppfylle plikten
at det varsles anonymt.
5. Rettslige konsekvenser av trakassering

Hvilke konsekvenser kan det få at en
arbeidstaker trakasserer andre? Ovenfor er det beskrevet hvilket ansvar
arbeidsgiver har i trakasseringssaker,
blant annet at arbeidsgiver på et eller
annet vis må sørge for at trakasseringen opphører. Dette kan skje ved avslutning av arbeidsforholdet til den
som trakasserer (oppsigelse eller avskjed) eller ved omplassering. I tillegg
vil den som er utsatt for trakassering
kunne kreve erstatning fra arbeids
giver, dersom arbeidsgiver ikke i tilstrekkelig grad har sørget for et forsvarlig arbeidsmiljø. Dette skal
behandles nærmere nedenfor. Vedkommende kan også ha rett til erstatning fra den som trakasserer, men
dette behandles ikke nærmere her.
5.1. Avslutning av arbeidsforholdet

Det å trakassere sine kolleger vil i
mange tilfeller danne grunnlag for
saklig oppsigelse i henhold til arbeidsmiljøloven § 15-7. Dette innebærer at
arbeidsgiver kan avslutte ansettelsesforholdet til den arbeidstaker som opptrer trakasserende. I mer graverende
tilfeller vil det også kunne være adgang
til avskjed etter arbeidsmiljøloven §
15-14, hvilket innebærer en umiddelbar

avslutning av arbeidsforholdet.
I mange saker vil arbeidsgiver også
måtte anses å være forpliktet til å si
opp en arbeidstaker som trakasserer
andre, for å kunne sikre et forsvarlig
psykososialt arbeidsmiljø for øvrige
ansatte.
5.2. Omplassering

I de tilfeller hvor man finner det bevist
at en arbeidstaker har trakassert andre,
vil det i all hovedsak være tilstrekkelig
til at arbeidsgiver kan omplassere vedkommende. Omplasseringen kan enten
gjøres i medhold av arbeidsgivers styr
ingsrett eller ved en endringsoppsig
else.
Trakasseringssaker reiser imidlertid
ofte vanskelige bevismessige spørsmål,
jfr. ovenfor under punkt 3, og det kan
ofte være tilnærmet umulig for arbeidsgiver å avdekke hva som faktisk
har skjedd, og eventuelt hvem som har
trakassert hvem. Da oppstår spørsmålet om arbeidsgiver har anledning til å
omplassere den arbeidstakeren som
angivelig trakasserer sine kolleger,
men også om arbeidsgiver kan om
plassere andre arbeidstakere som følge
av det man kan kalle en arbeidskonflikt.
Saken gjengitt i Rt.2011.841 gjaldt
spørsmålet om en kommune kunne
omplassere en undervisningsinspektør
til en tilsvarende stilling innen kommunen. Høyesterett hadde noen interessante kommentarer knyttet til saker
hvor man ikke nødvendigvis kan identifisere én person som den klare årsak
til problemene, og hvor det er vanskelig å avgjøre om det har forekommet
trakassering eller om det er snakk om
en annen type arbeidskonflikt.
Høyesterett uttalte at «Ved sammensatte og langvarige samarbeidskonflikter kan det være vanskelig for arbeidsgiver å finne fram til «den objektive
sannhet» om hvem som har ansvaret for
konflikten. Jeg er enig med kommunen i
at det i slike tilfeller, når en arbeidsplass
i lang tid har blitt preget av konflikten,
ofte vil være det beste å få inn en ny
ledelse og sette strek over tidligere forhold, uten at arbeidsgiver må ta stilling
til årsaksforhold og skyld. En kartlegg
ing og fordeling av skyld ville kunne
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forsterke og forlenge konflikten isteden
for å løse den. Det kan stille seg anner
ledes hvor det er klart at det kun er én
person som forårsaker problemene. Men
slik var det ikke i denne saken. Og som
del av ledelsen hadde A en sentral betydning for skolens arbeidsmiljø.»
Av uttalelsen ser vi at det i visse
tilfeller vil være adgang til å omplassere
arbeidstakere som ikke nødvendigvis
har skyld i problemene ved arbeidsplassen og som ikke har opptrådt trakasserende. En slik løsning vil altså
kunne være akseptabel i tilfeller hvor
faktum fremstår uklart. I saker hvor
faktum fremstår mer oversiktlig og det
er klarlagt hvem som trakasserer og
skaper konflikter på arbeidsstedet, vil
arbeidsgiver imidlertid som utgangspunkt kun ha adgang til å omplassere
denne ansatte.
5.3. Erstatning

Arbeidstaker som utsettes for trakassering på arbeidsplassen kan ha rett til
erstatning fra arbeidsgiver.
Høyesteretts dom i Rt.1993.616 var
den første saken hvor Høyesterett
behandlet spørsmålet om arbeidsgivers
ansvar for en arbeidstakers mobbing av
en annen arbeidstaker. Høyesterett
uttalte om dette at «Jeg antar at det

Rett til erstatning forutsetter
som hovedregel tre vilkår:
1) At det foreligger en skade, for
eksempel psykiske problemer og/
eller økonomisk tap.
2) Ansvarsgrunnlag. F. eks.
arbeidsgiveransvaret i skades
erstatningsloven § 2-1.
3) Adekvat årsakssammenheng
mellom trakasseringen og
skaden/tapet.
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innenfor rammen av reglene om skyld
ansvar vil kunne være grunnlag for å
holde en arbeidsgiver, og også medar
beidere på en arbeidsplass, erstatningsrettslig ansvarlige for skader av fysisk
og psykisk karakter som en arbeidstaker
har pådradd seg som en følge av slike
fenomener som man betegner som
mobbing».
Dommen ble fulgt opp i Rt.1997.786
hvor Høyesterett uttalte følgende om
anvendelsen av arbeidsgiveransvaret
på trakasseringssaker: «Det er klart at
en arbeidstaker som A må kunne stille
det krav til virksomheten at hun ikke
utsettes for en mobbing som overstiger
den terskel som kan utløse erstatningskrav, slik tilfellet er her. Spørsmålet
blir da om de handlinger som utgjør
mobbingen kan sies å være foretatt
under arbeidstakers utførelse av arbeid
for arbeidsgiveren og - i bekreftende fall
- om arbeidstakeren har gått utenfor
det som er rimelig å regne med etter
karakteren av arbeidet eller vervet, slik
at arbeidsgiveren likevel ikke hefter for
de skadegjørende handlinger. Sammenfatningsvis ligger det i lovens kriterier
at den skadegjørende handling må ha
rimelig tilknytning til tjenesten for at
arbeidsgiveren skal bli ansvarlig. Jeg
tilføyer at arbeidsgiverens ansvar etter
§ 2-1 ikke er begrenset til å gjelde skadegjørende handlinger overfor utenforstående tredjemenn, det gjelder også for
skade en ansatt påfører en medansatt.
Noe grunnlag for prinsipielt å anse
mobbeskader som påføres ansatte utenfor ansvaret, kan jeg ikke se det er. En
annen sak er at meget av det som foregår av mobbing på arbeidsplasser ikke
kan medføre erstatningsansvar, selv om
handlingene kan være utiltalende og
kritikkverdige».
Av dommen kan det utledes at selv
om man finner at et forhold er å anse
som trakassering i medhold av arbeidsmiljøloven, så utløser det ikke nød
vendigvis et erstatningsansvar. Men
prinsipielt omfattes mobbe- og trakasseringssaker av arbeidsgiveransvaret,
som vil kunne utløse rett til erstatning
dersom vilkårene for erstatning er
tilstede. •

Blir du eller noen
av dine kolleger
trakassert?
Dersom du eller noen av
dine kolleger blir trakassert,
ta kontakt med Avdeling
for jus og arbeidsliv. Det
enkleste er da å ringe vår
telefonvakt. Ring sentral
bord på 23 10 90 00 og
tast deg frem til Avdeling
for jus og arbeidsliv.
Vi får tidvis spørsmål knyttet til
trakassering, både fra medlemmer
som selv blir trakassert, men også
fra medlemmer som ønsker å hjelpe
kolleger som blir trakassert. Vi
anbefaler at også tillitsvalgte og
verneombud kontaktes, og deretter at arbeidsgiver orienteres om
situasjonen og gis mulighet til å
håndtere dette. Husk at arbeids
taker som blir kjent med at det
forekommer trakassering på arbeidsplassen, har plikt til å sørge
for at arbeidsgiver eller verneombud blir underrettet så raskt som
mulig. Er du bekymret for represalier, kan du varsle anonymt. Arbeidstaker som varsler om trakassering er i utgangspunktet vernet
mot gjengjeldelse.
De henvendelser Avdeling for
jus og arbeidsliv får om trakassering er ofte er kompliserte, og i
noen tilfeller går arbeidskonflikt,
samarbeidsproblemer og trakassering over i hverandre. Andre saker
er mer åpenbare trakasseringstilfeller. Er du usikker på om enkeltes atferd på din arbeidsplass er å
anse som trakassering i arbeids
miljølovens forstand, vil det kunne
være hensiktsmessig å drøfte saken
med en jurist. Vi kan gi råd om
hvordan saken kan håndteres
videre, og ved behov bistå overfor
arbeidsgiver.

Mellomoppgjøret 2015 i Spekter
Årets oppgjør er et mellomoppgjør der vi bare forhandler lønn. Legeforeningen og
Spekter kom til enighet 13. mai i de sentrale forhandlingene i årets mellomoppgjør
for helseforetakene og Lovisenberg Diakonale sykehus. Frist for avslutning av de
lokale B-delsforhandlingene er 11. juni kl.15.00.

›› Av Jon Helle, Ofs leder

L

egeforeningen krevde sentrale forhandlinger
for Ylf-gruppen, og lokale forhandlinger for
øvrige medlemmer av Legeforeningen, herunder
overlegene. Vi fikk gjennomslag for dette.
Legeforeningen og Spekter ble enige om de
sentrale lønnstilleggene for medisinstudenter,
turnusleger og leger i spesialisering.
Vi forhandler ikke i et vakuum. Det har vært
sterke oppfordringer om moderasjon i årets oppgjør. Frontfagene (LO/NHO i konkurranseutsatt
sektor) avtalte en ramme for lønnsoppgjøret på
2,7 %. Vårt sentrale oppgjør ligger samlet på nivå
med frontfaget.
Minimumslønnssatsen for legespesialist
vil bli fastsatt i de avsluttende sentrale forhandlingene.
Lokale forhandlinger gjennomføres for
overleger og andre medlemmer av Legeforen
ingen som ikke er gitt generelt tillegg sentralt
på alle helseforetak og på Lovisenberg. Det
er avtalt at alle leger som er omfattet av overenskomsten skal være sikret et lønnstillegg.
Partene har lagt til grunn at glidningstallet
er 0. Vi har heller ikke overheng da oppgjøret
fra 2014 ble gitt fra 1. januar. Betydningen av dette
er at overlegegruppen i utgangspunktet ikke har fått
noe lønnstillegg for 2015 før forhandlingene starter.
Lokale forhandlinger skal være reelle, og det må
være rom for å finne gode løsninger som ivaretar
utfordringer på de enkelte sykehus. Lokale forhandlinger er også en viktig arena for utvikling av
samarbeidet mellom arbeidsgiversiden og arbeidstakersiden.
Som tidligere vil ny sentralt fastsatt minimumslønn
for overleger fastsettes i de avsluttende sentrale forhandlinger, og tilsvare laveste lokalt avtalte minimumslønn.
Takk til alle våre lokale tillitsvalgte som gjør en veldig
solid innsats under forhandlingene på vegne av alle
medlemmene! •
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Medisinsk grunnutdanning
– òg noko for Legeforeninga

GRUNNUTDANNINGEN
- fundamentet for legeyrket
Innspillsrapport til landsstyremøtet

2015

Legeforeninga har som eitt av sine føremål å fremme kvalitet
i den medisinske utdanninga. Kva er då meir nærliggande enn
å engasjere seg i vår felles grunnmur – grunnutdanninga?
Halonen Christiansen,
››lederAv Marit
av Legeforeningens prosjekt for Grunnutdanning.

S

entralstyret vedtok i mars 2014 å
starte eit prosjekt som skulle sjå på
medisinsk grunnutdanning, med eit
relativt breitt mandat:
Det iverksettes et utredningsarbeid
om den medisinske grunnutdanningen.
Det etableres en prosjektgruppe og en
referansegruppe for prosjektet. Utredningen skal belyse situasjonen ved de
medisinske fakultetene i Norge. Prosjektgruppen skal se på om det er
mulig med en økt harmonisering
mellom studiestedene. Gruppen skal
videre se på om det er samsvar mellom
målbeskrivelser, organisering av studiene og læringsutbyttet i grunnutdanningene og helsetjenestens/samfunnets behov. Utredningsarbeidet skal
også ta for seg dimensjonering av utdanningen i Norge sett i forhold til
fremtidig behov for leger.

Kva har vi så funne?

Fyrst og fremst at det er eit stort engasjement blant legar for grunnutdanning. Vi har òg fått stadfesta mistanken
om at veldig mange av dei arenaene
som er gode læringsarenaer, er dei
arenaene vi sjølve som legar treng
og sakner når dei blir borte. Morgonmøtet, fredagsmøtet, dei tverrfaglige
møta – dei som kan reknast som 30
minutt arbeidstid for x legar, men som
likevel gir meir informasjon og betre
resultat enn summen av interne meld
inger ein kan sende i EPJ.
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I tillegg har vi funne nokre utford
ringar, der særskilt ein er noko vi som
legar kan bøte på.
Eg skal komme attende til den,
men fyrst vil eg ta den aller største
utfordringa: Nasjonal eksamen.
Då eg studerte i Dublin på tidleg
2000-tal ynskte vi oss utlandsstudent
ane ein nasjonal eksamen. Dette var for
ein gong for alle sleppe å høyre at vi
ikkje var gode nok til å komme inn i
Noreg. For å ta dette fyrst, EU og
yrkeskvalifikasjonsdirektivet gjer at
Noreg ikkje kan krevje at studentar frå
EU/EØS-land skal ta ein slik eksamen.
Dekanane ved dei fire norske fakulteta ynskjer seg ein nasjonal eksamen.
Politikerane ynskjer seg ein nasjonal
eksamen: det er forskriftsendringer på
gong som vil opne for nasjonal eksamen
òg i profesjonsstudium som medisin.
Dette stemmer med det vi som sjukehuslegar opplever: det skal teljast.
Problemet er som vi veit at at det som
er lett å telje ikkje alltid er det som er
rett å telje. Med nasjonal eksamen er
det i tillegg det at ein ikkje er samd om
kvifor ein skal telje.
Skal ein kvalitetssikre studentane?
I så fall treng vi ein svært god eksamen,
som tester kommunikasjon, klinisk
kunne, og refleksjonsevne. Ein må teste
praktisk og teoretisk, og helst på fleire
punkt gjennom studiet.
Skal ein hjelpe arbeidsgjevarane til å
velje turnuslegar? Då er det mest inter-

essant med praktisk kunne, dei «gate
smarte» som klarer å legge veneflon,
kommuniserer godt med sjukepleiarane
og er kjappe på innkomstjournalane.
Skal ein kvalitetssikre universiteta?
Eller skal fakulteta måle seg mot kvarandre? Kor store ressurssar er ein
villeg til å putte inn i systemet?
Det er tre ting som er relativt sikre:

1) Ein nasjonal eksamen vil vere ein
god plass å legge ressurssar
2) Det er fagfolka, altså vi legar som
underviser, som må lage eksamen
for at den skal vere god nok
3) Studentane les på det som blir testa
på eksamen.
Dette siste er òg det viktigaste argumentet for punkt ein og to. Vi skulder
våre yngste kollegaer at dei ikkje nytter
studietida si til å lese og øve på ting
som ikkje er til beste for dei sjølve og
pasienten.
Eit anna aspekt er kvar studentane
får undervisning. Tilbakemeldingar frå
studentar syner, ikkje overraskande, at
dei trivst godt på små sjukehus, og i
allmenpraksis.
Om du som les dette er hjartekirurg:
det er ikkje det at studentane syns
hjartekirurgi er keisamt, tvert om.
Fellesnemnaren mellom små sjukehus
og allmenpraksis er at studentane har
lengre tilknytning til kvar avdeling.
Istaden for å vere ein av to studentar

som skal vere her denne veka, vert dei
Julia og Even som skal vere her i fire
veker. Du har sjølv lært Julia å auskult
ere hjartet, å sjå etter venestuvning og
stasedermatitt. Då er det lett å ha henne
med på poliklinikken og diskutere med
henne. Du veit at Even har lest seg opp
i journalen til pasienten, så når han
står på krakken på operasjonssalen er
det lett å forklare kva du gjer, kanskje
til og med late han vaske seg så han
kan sjå enda litt betre.
Det er gamal viten at trygge studentar
lærer betre, og ingenting i vegen for at
studentane òg på store sjukehus kan
være lengre på ei avdeling, istadenfor
å komme innom alle.
Kvar studentane får praksis er
òg eit økonomisk spørsmål

Å utdanne ein student i Noreg kostar
ca 3,2 millioner kroner. Dei medisinske
fakulteta får overført ca 2,3 millionar.
Dei har sjølvsagt litt andre finansieringskjelder, kan bruke pengar frå andre
studier, men ein kjem ikkje vekk frå at
ein god slump pengar òg går til helseføretaka, som er pliktige til å bidra til
å utdanne helsepersonell.
Det er fint, men burde ikkje alle som
driv med offentleg finansiert helsehjelp vere pliktige til å bidra til å utdanne helsepersonell?
Vi har dagkirurgi, dagbehandling,
fast-track og poliklinikk. Dei færraste
ligg lenge på sjukehus (heldigvis), og
dei som gjer det er oftast skikkeleg
sjuke. Burde ikkje studentane kunne
lære i avtalepraksis og på sjukeheim?
Det er ikkje viljen det står på, men ofte
pengane.
Sjukeheimane må nok mange stader
ha betre legedekning om dei skal kunne drive undervisning, men her er det
komplekse pasientar som kan vere
godt egna til studentundervisning .
Det aller største problemet er
kanskje at undervisning har for låg
status.
Igjen, det er ikkje viljen det står på.
Mange av mine LIS-kollegaer syns det
er storarta å undervise. Dei er kanskje
dei best skikka til det òg : ikkje for
langt frå studietida, med god oversikt
over fagfeltet sitt, men ikkje svært
subspesialiserte enda.

Vi veit alle kva som skjer: du er satt
opp på studentundervisning, den som
skulle hatt dagvakt må vere heime
med sjukt barn, og på ei alt under
bemanna avdeling vert det undervis
ninga som ryk.
Sjølvsagt skal pasientane gå framfor
studentane. Eller kanskje ikkje?
Studentane er investeringa vi gjer
i framtida.
Dei som driv undervisning på heiltid
får løna si avgjort av forskning. Vi
snakker om undervisningsplikt,
men forskningsfri.
Kan vi finne eit system der undervisning i seg sjølv tel? Ingen er gode på
alt. Nokre er framifrå forskerar og
formidlerar, men dei fleste har eit
sterkt og eit litt svakare bein. Kan dei
som er skikkeleg flinke forskerar primært halde på med det, og dei som er
fantastiske formidlerar bruke mest tid
på det? Det fins alt i dag opning for
dette. Universitets – og høgskulelova
opner for ein alternativ karriereveg til
den tradisjonelle førsteamanuensis
– professorvegen. Førstelektorar kan
bli dosentar. Det er ikkje heilt like
verdig, men bør prøvast.
Er det så noko bra i dagens undervis
ningssystem, eller er det berre utfor
dringar?

Det er svært mykje bra. Nasjonal eksamen er ein utfordring, men harmonisering er eit gode. Istadenfor at den som
underviser eit emne sjølv set eksamensoppgåvene, kan ein dele eksamensoppgåver mellom fakulteta. Dette motvirker
privatisering av undervisninga, og
sikrer at det er dei store og viktige
felta som blir testa.
Studentane lærer mykje om kunnskapshandtering og -implementering.
Dette er verkty som dei tek med seg
inn i yrkeskarrieren.
Kvar finn ein kunnskap når bakvakta
er opptatt, og korleis veit ein at det ein
finn er bra nok til å brukast? Korleis
sikrer ein at det ein implementerer har
høg nok kvalitet, og jamn kvalitet? Ser
vi på våre eigne resultat slik at vi driv
best practice, ikkje berre gjer det vi
alltid har gjort?
Sjølv syns eg dette er eit av godane
med å ha med meg student – eg må

alltid stille spørsmål med kvifor eg gjer
ting slik eg gjer dei.
Fakulteta underviser òg kommunikasjon. Opp mot 70% av klagesakene i
helevesenet går på dårleg eller manglande kommunikasjon. Dei færraste av
oss er født gode, vi må øve, her som
alle andre plassar.
Dei ulike studiestadane har alle ulike
metodar, for skriftleg og munnleg, og
ulike typer fomidling. Det bra, for det
er fleire vegar til Rom.
Ulempen, og fordelen, med heile
systemet er oss. Legane altså.
Prosjektgruppa har reist rundt til dei
ulike fakulteta, og på eitt universitet
snakka eg med ein student om tverrfagleg trening. Han var svært nøgd,
men la til «det er jo litt rart, dette er
fyrste gong eg ser ein sjukepleiar».
Han var på tredjeåret.
Rett skal vere rett, det var ikkje fyrste
gong studenten såg ein sjukepleiar,
men det var litt rett likevel. Når stud
entane kjem ut i klinikken ser dei oss.
Dei ser legane, for det oss dei vil bli,
det er oss dei identifiserer seg med.
Eg er ein samler, og samler på folk og
situasjonar eg ser opp til. Eg hugser
med glede attende til ein sommer då eg
fekk hospitere på anestesiavdelinga på
Haukeland. Overlegen sto bak då eg
skulle intubere. Eg skalv litt på handa,
og han sa: «dette går bra. Pasienten er
preoksygenert, han har framleis 100%
metning, og om du ikkje klarer det,
skal eg klare det .»
Eg klarte det, mykje fordi han skapte
det rommet og roen eg trengte.

Vi driv alle undervisning når det er
ein student i rommet. Berre å vere medveten det ansvaret vil løfte oss littegran. Om vi så kan gjere felles sak med
studentane og få bruke dei ekstra tre
minutta per konsultasjon på å forklare
student og pasient framfor å banne
framfor dataskjermen blir det til og
med ein vinn-vinn situasjon.
Dette klarer ikkje fakulteta åleine
– dei treng oss, legane i klinikken.
Betaling? Som min gamle anatomi
professor pleide å sei:
«The look on a students face when
the penny finally drops - priceless!» •
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LEDERFORUM:

Of representerer også spesialister i lederstillinger
Her inviterer vi medlemmer i lederstillinger til å reflektere

Vi lever av fornøyde pasienter
Ledelse i et privat helseforetak handler om å innfri det overordnede mål; at hver
eneste pasient skal være fornøyd med alt, fra ankomst til avreise. Det er et krev
ende mål, som vi strekker oss mot hver eneste dag. For det er dette vi lever av.

›› Av Dr. Grethe Aasved, Administrerende direktør i Aleris Helse
Å være sjef i Aleris Helse er en jobb
uten sikkerhetsnett. Men det er ikke en
jobb på stram line. Ja, virksomhetens
drift baserer seg på styrets strategi
beslutning, en jeg har vært delaktig i
utviklingen av og som er tydelig på
retningen for arbeidet vårt. Men, det
er også en strategi som gir lederen et
tydelig ansvar. Det er en strategi som
gjør det enkelt for meg som leder å
lytte til - og iverksette - gode innspill
fra lavere trinn i organisasjonen. Det er
en strategi som er godt kjent av alle
medarbeidere på alle nivåer. Det er en
strategi som bunner i en enkel erkjennelse: Hvis ikke pasienten er fornøyd
med hele opplevelsen, fra ankomst, via
utredning og behandling til oppfølging,
så kommer ikke pasienten tilbake til
Aleris. Og pasienten vil ikke anbefale
oss til andre.
Dette er det jeg leder etter. Dette er
det jeg måles på. Dette er det jeg felles
på hvis strategimålet ikke nås. For
sammenhengen mellom pasienttilfredshet, kvalitet og service, medarbeidertilfredshet og økonomi er påfallende og dokumenterbar.
Hverdagen for private helseforetak
er enkelt sagt slik: Hvis vi ikke har høy
nok kvalitet og service, får vi ikke pasienter. Hvis vi ikke er effektive nok kan
vi ikke drive økonomisk forsvarlig.
Derfor jobber vi kontinuerlig med å
finne nye og innovative løsninger for
både pasienter og ansatte. Dette kan
være alt fra logistikk og pasientflyt til å
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fjerne administrative rutineoppgaver
fra legene slik at legene kan bruke mest
mulig av sin arbeidsdag til pasientrettet arbeid. Jeg husker dette som en stor
kilde til frustrasjon da jeg selv var
sykehuslege, og nylig hørte jeg på nyhetene at dette fortsatt er hovedutford
ringen for norske sykehusleger hva
angår trivsel og arbeidsbelastning. En
forespørsel om opprettelse av en stilling for helsesekretær trenger ikke en
lang begrunnelse. Man trenger ikke å
være økonom for å skjønne at bruk av
dyreste og mest kompetente arbeidskraften til oppgaver andre kan gjøre,
er dårlig økonomi og gir dårlig trivsel
og dermed redusert kvalitet.
«Nowhere to run, nowhere to hide»
er en tekststrofe som oppsummerer
det å lede et privat helseforetak.
Systemet er oversiktlig, og vi evalueres
i realiteten av hver eneste pasient.
Jobben min som leder handler derfor
om å utvikle organisasjonen og tjenest
ene slik at pasientforløpene blir så
strømlinjeformet som mulig. Resul
tatet skal være at pasienten, som står i
sentrum for alt vårt arbeid, er fornøyd
og får integrerte helsetjenester av høy
kvalitet. Pasienten skal oppleve at problemet som skulle løses, ble løst på den
beste og mest smidige måten.
Akkurat her er vi ved kjernen av hva
jeg mener et privat helseforetak kan
bidra med i en bedre samhandling med
det offentlige helsevesen; innovasjon
innen tjenesteyting. Ja, det er selvsagt

en forskjell både i størrelse og kompleksitet. Men viktigheten av en klar
og tydelig strategi er den samme. Viktigheten av at pasienten skal ha en god
opplevelse er den samme; at organisering av tjenestene handler om deres
behov. Viktigheten av at de ansatte er
effektive og trives på jobb er den samme.
Viktigheten av å klare budsjett og drive
økonomisk forsvarlig er det samme.
Dette får vi til med å styre etter et
tydelig felles mål, som er godt kjent og
som etterleves i alle ledd av organisasjonen. Dette er helselederes viktigste
oppgave og ansvar. Hvis det blir slik at
ledere og ansatte kan peke på hverandre når pasientopplevelsen ikke er
god nok, så er ansvaret pulverisert.
Det skal ikke være mulig å gjemme seg
bort og skylde på andre. Lederansvaret
er mitt. Alle vet det. Jeg vet det. Dette
er noe av gleden og spenningen ved å
lede Aleris Helse.
Aleris Helse har systemer som vi
mener sørger for at ansvaret er klart
og tydelig, at oppgavene utføres
effektivt og at pasientopplevelsen er god.
Resultatet måles jeg på;
ikke bare måles jeg på at
vi klarer budsjettet, men
like mye måles jeg på
kvalitet, pasienttilfredshet, medarbeidertilfredshet, sykefravær
og lederindeks for alle
ledere. Her settes

og markerer dette med å etablere en egen spalte.
over tema spesielt relevante for denne gruppen fremover.

 vantifiserbare mål som skal innfris
k
hvert år. Vi har vunnet anbudskonkurranser i samtlige RHF-er, der konkurransene (heldigvis) i økende grad
vektlegger kvalitet mer enn pris.
Likevel er samhandlingen og kunnskapsutvekslingen med de offentlige
helseforetakene mangelfull. Muligens
sitter vi med noen svar på hvordan i
alle fall noen oppgaver i det offentlige
helsevesen kan løses bedre? Det er
oftere helseministre på besøk her hos
Aleris enn ledere for offentlige helseforetak. I den offentlige debatten er
man mer opptatt av å peke på hva vi
ikke gjør, eller ikke skal få lov til å
gjøre enn å fokusere på hva vi faktisk
gjør, og enda viktigere; hva vi ønsker
å gjøre. For vi ønsker å bidra til at det
offentlige helsevesen kan bli enda
bedre; uavhengig av om det utføres
i privat eller offentlig regi.
For eksempel vil vi gjerne bidra i
spesialistutdanning av leger. Vi har
unike muligheter for
mengdetrening
innen ortopedi,

gastrokirurgi, radiologi osv. Og vi ønsker
å diskutere nye samarbeidsformer
mellom offentlig og privat helsevesen
innfor rammene av en felles forståelse
av at helse er og skal forbli et offentlig
ansvar. Vi ønsker at RHF-ene stiller
krav til kompetanseheving og tjenesteinnovasjon i anbudene. Og ikke minst
ønsker vi å bidra mer innen de store
og komplekse helseutfordringene.
Bakgrunnen for at vi valgte å investere i Aleris Kreftsenter i 2011, var en
stor flaskehals innen kreftutredning.
Vi startet opp uten garanti for pasienter
gjennom offentlige avtaler. Det var et
valg der både ledergruppen i Aleris
Helse og eierne erkjente risikoen,
men samtidig hadde stor tro på, basert
på det store udekkede behovet. Og
resultatet har ikke latt vente på seg.
Vi har nå passert 1400 pasienter til
kreftutredning hos oss pr måned. I fjor
hadde vi ca.10 000 undersøkelser på
Kreftsenteret. 35 % av disse
ble finansiert gjennom
offentlig avtale og denne
andelen er økende.

LEDERFORUM:

Vi er nå inne i utredningsdelen av
pakkeforløpene for kreft gjennom
avtaler med helseforetakene. Om ikke
en månelanding, så er etableringen
av Skandinavias eneste, private kreftsenter i alle fall et godt syvmilssteg
bort fra den tradisjonelle oppfatningen
om hva private kan bidra med.
Ledere kjenner ofte på frykten for
å gjøre noe galt. Denne frykten blir
mindre hvis alle deler av organisa
sjonen kjenner virksomhetens strategi,
har eierskap til denne og får løpende
kunnskap om hvordan det går. Det er
pasientenes opplevelse vi lever av, og
denne er ene og alene avhengig av
dyktige og tilfredse medarbeidere.
Dette må vi som helseledere jobbe
for hver eneste dag. •
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De 45 fagmedisinske foreningene utgjør en av Legeforeningens 3 akser, (lokalforeningene
og yrkesforeningene er de 2 andre aksene) og de er representert i Landsstyret med
20 representanter. Denne gruppen kalles FaMe-gruppen. Leder av FaMe-gruppen og
en fagmedisinsk forening skriver innlegg i hvert nummer.

Kjære kolleger
I skrivende stund glir april over i mai,
og det nærmer seg landsstyremøte.
Landsstyret er Legeforeningens øverste
organ. Det er landsstyret som bestemmer hva foreningen skal mene og hva
den i særlig grad skal arbeide med
fremover. Sentralstyret leder forening
ens virksomhet mellom landsstyre
møtene, handler med ansvar overfor
landsstyret og skal ivareta foreningens
formål ved å ha sin oppmerksomhet
rettet mot alt som er av interesse for
foreningen og dens medlemmer1.
Oddetallsår er valgår, og ettersom
sittende president ikke tar gjenvalg,
skal det både velges ny president og
nytt sentralstyre. Marit Hermansen,
leder av Norsk forening for allmennmedisin inntil april 2015, er så langt
eneste presidentkandidat og vil trolig
bli den første presidenten med primært
fagmedisinsk bakgrunn. Dette er en
fjær i hatten for de fagmedisinske
foreninger. Samtidig er det slik at
presidenten «mister» sin tilhørighet
til underforening ettersom hun eller
han skal representere alle deler av
Legeforeningen
Yrkesforeningene er tradisjonelt
sterkt representert i sentralstyret.
Dette gjenspeiler at Legeforeningen
er legenes fagforening. Men Legeforeningen representerer også medlemmenes
faglige engasjement, det arbeidet som i
de fleste andre europeiske land utøves
i frittstående medisinske selskaper. I
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Norge har vi organisert oss slik at arbeidet for faglig utvikling og å fremme
forskning foregår i samme forening
som fagforeningsarbeidet2. Dette er
ikke godt kjent utenfor egne rekker,
og de fagmedisinske foreningenes
kompetanse og fagutviklingsarbeid
har fått dårligere gjennomslag eksternt
enn fagforeningsrollen.
Sentralstyrets medlemmer har innflytelse på det løpende arbeidet i for
eningen og ikke minst på vinklingen
av enkeltsaker. I festtaler snakkes det
gjerne om at vi alle har 3 hatter ettersom medlemskap i Legeforeningen
innebærer obligatorisk medlemskap i
både yrkes-, lokal- og fagmedisinsk
forening. Selv om de tre hattene i visse
sammenhenger er en grei beskrivelse,
er det slik at det er en hatt som vil være
den viktigste, nemlig den hatten som
representerer hvert enkelt sentral
styremedlems vei inn i tillitsvervet.
For de fagmedisinske foreningene
er det viktig at minst ett medlem av
sentralstyret har den fagmedisinske
vinklingen som sin viktigste hatt. Det
er også ønskelig at minst ett og helst
flere medlemmer av sentralstyret har
forskningskompetanse. Vår yrkesut
øvelse er i høy grad basert på vitenskapelig dokumentasjon av anbefalt behandling, og dette skiller vår profesjon
fra en rekke andre helsetilbydere.
Forskning og fagutvikling er viktig
for en stor andel av Legeforeningens

›› Av leder i FaMe Cecilie Risøe

medlemmer, og mange bruker mye
fritid på dette. I diskusjoner og ved
oppnevning av utvalg og referansegrupper må sentralstyret minnes
på disse sidene av medlemmenes
interesser.
De fagmedisinske foreningene har
ikke vært de mest aktive hva gjelder å
stille kandidater til sentralstyret. Det
kan være flere årsaker til dette, men en
naturlig slutning vil være at FaMe bør
starte prosessen med å få frem egnede
kandidater tidlig i sin 2-årsperiode. Jeg
er glad for at vi i år på tampen har fått
en god kandidat som stiller til valg.
Cecilie Alfsen, tidligere leder av Den

FaMe

norske patologforening, er overlege
ved Ahus med bistilling ved Universitetet i Oslo, og jeg håper landsstyret vil
se at hun har viktig kompetanse som
sentralstyret bør besitte.
Landsstyret behandler flere saker
av interesse for de fagmedisinske for
eninger. I år er de to viktigste sakene
primærhelsemeldingen og akuttfunksjoner i sykehus. Sistnevnte sak dreier
seg om sykehusstrukturen i Nasjonal
helse- og sykehusplan som Departementet arbeider med. Tre ulike retninger
er foreslått: uendret struktur, sentralisering av indremedisinske akuttfunksjoner dersom akutt kirurgi sentraliseres eller opprettholdt desentralisert
sykehusstruktur med tilpassede akuttfunksjoner basert på befolkningsgrunnlaget. Det er liten tvil om at
akuttkirurgien vil bli sentralisert av
faglige grunner, så uendret struktur
er urealistisk. I tidligere diskusjoner
i Legeforeningens regi har sentrale
tillitsvalgte og representanter for berørte fagmedisinske foreninger vært

delt på midten i synet på om modell 2
eller 3 vil gi det beste behandlingstilbudet. En departementsoppnevnt
faglig rådgivningsgruppe for sykehusstruktur har nylig konkludert med at
modellen med økt oppgavedeling
mellom sykehus og differensierte
akuttfunksjoner (modell 3) er den
som vil gi best kvalitet og sikkerhet
for pasientene. Debatten på landsstyremøtet vil avdekke om det har skjedd en
endring i standpunkter de siste måned
ene, muligens som følge av den faglige
argumentasjonen i denne rapporten.
Ny spesialitetsstruktur er en sak som
i meget stor grad engasjerer de fagmedisinske foreningene. Dette var et hovedtema på landsstyremøtet i fjor, og
saken kommer ikke opp igjen i år. Den
overordnede strukturen er lagt, nå
arbeider Helsedirektoratet med definering av læringsmål og faginnhold. Vi

har fått løfter om at fagpersoner fra
hver enkelt spesialitet vil bli involvert i
dette arbeidet og håper disse blir oppnevnt av spesialitetskomiteene og/eller
de fagmedisinske foreningene. Direktoratet skal deretter i samarbeid med
RHFene komme med forslag til implementering. I mange fag vil et samarbeid mellom sykehus være nødvendig
for å nå læringsmålene. Det er en utfordring at prosessen med implementering av faste LIS-stillinger kommer i
forkant av endret spesialitetsstruktur
ettersom samarbeidsavtaler mellom de
tidligere gruppe I og II-sykehusene
innen en del fagområder kan måtte
baseres på dagens spesialistutdanning
og læringsmål. En overordnet føring
må være at det sørges for at ikke nøkkelstillinger i spesialiseringsløpet defineres som faste med den følge at utdanningskapasiteten reduseres. •

. Lover for Den norske legeforening, § 3-2-3 (1), punkt 1-2
Lover for Den norske legeforening, § 3-6-3 (1)

1

2.
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Tarmen som kapellmester
Pasienter som kommer til spesialisthelsetjenesten på grunn av plager og
sykdom i magetarm systemet kan føle seg blottstilte og sårbare hvis ikke
rammene er trygge. På gastrolabb er teamarbeidet rundt pasienten helt sentralt
for å sørge for at pasientene blir ivaretatt på en god måte og at det tekniske
samspillet fungerer optimalt.
Birgitte Seip, Overlege PhD,
›› Av leder Seksjonsleder
Gastromedisin,
Sykehuset i Vestfold

I

ndremedisineren Johannes Myren
var ett år i Alabama hos Basil Isaac
Hirschowitz som begynte å bruke det
første fiber-gastroskopet. Myren tok
med seg et slikt gastroskop til Ullevål
sykehus og startet å gastroskopere i
1964. Til tross for motstand mot metoden og tekniske startproblemer ble
gastroskopi innført gjennom et sam
arbeid mellom gastromedisinere og
gastrokirurger. I 1965 ble det første
gang arrangert et «fjellmøte» for
medisinere og kirurger med interesse
for gastroenterologi og NGF ble stiftet.
Spesialiteten gastroenterologi ble
etablert i 1967 og offisielt godkjent
i 1972(1).
Forskning

Det første hormonet som ble oppdaget
var Sekretin og var et gastrointestinalt
peptid. Helt fra det i 1902 ble observert
at injisering av intestinal mucosa i blodomløpet til hunder førte til pancreas
sekresjon handlet mye av gastromedisinen om å identifisere signalsubstanser i gastrointestinaltraktus og forstå
effekten de hadde på cellene i tarmen
(2)
. I Norge var det miljøer som forsket
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«Magen er kapellmesteren som dirigerer
våre lidenskapers store orkester»
Sitat tilkjent Gioacchino Rossini komponist og gastronom (1792-1868)
på histaminbasert stimulering av
ventrikkelen og bruk av sekretinhold
ige tarmekstrakter for stimulering av
pankreas. Radioimmunoassay (RIA)
metodikken ble tidlig introdusert i
Norge bidro til en akademisk gullalder
i det norske fagmiljøet i denne perioden. Det er fortsatt aktive forskningsmiljøer som har sprunget ut fra disse
initiativene. På årsmøtene til NGF
møtes de ulike miljøene og presentasjon av abstracts, pågående prosjekter
diskuteres og nye kommer til. På et
møte for noen år tilbake ble det lagt
frem en ublindet studie med fæcestransplantasjon for irritabel tarm
syndrom pasienter. På årsmøtet ble
både metode og studie design kommentert og resulterte i endret metode
og protokoll. Årsmøtet skal være et
sted hvor det er trygt å legge frem

 rosjekter og resultater til kritisk
p
evaluering, det er slik vi kan bli bedre
og lære av hverandre.
Nye medisiner
og bedre pasientbehandling

På 1970 og 80-tallet fikk pasientbehandlingen av halsbrann og magesår
et løft. H2 blokkere ble utviklet og mot
slutten av dette tiåret ble den første
(Cimetidin) godkjent for behandling av
refluksøsofagitt og magesår. Kort tid
senere ble proton pumpen (H+,K+-ATPase) i ventrikkelens parietalceller
identifisert og den første protonpumpehemmeren ble godkjent i Europa i
1988 . I 1994 i studentpraksis møtte
forfatteren sin første pasient som fikk
behandling med trippelkur for magesår. Dr. Tveten som var fastlegen til
pasienten brøt inn i samtalen som først
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dreide seg om stress og skånekost
og informerte om at det var påvist
Campylobakter pylori (nå Helico
bakter pylori) og pasienten kunne
få antibiotikabehandling mot sine
mageplager (3).
Nye medisiner, nye behandlings
metoder og … økte kostnader

På 1990-tallet fikk pasientgruppen med
inflammatorisk tarmsykdom et nytt
behandlingstilbud da den første tumor
nekrose faktor antistoffet (Infliximab)
ble godkjent i 1998. Mange pasienter
fikk bedre liv, men ikke alle og ikke for
alltid. På poliklinikken har vi en del
pasienter som har fått tilbake fistler
og betennelse i tarm og som ikke har
effekt av medisinene som til nå har
vært på markedet. Men, det er kommet
noe nytt som kan virke, men er enda
mer kostbart og ikke utløser refusjon
ved bruk i Norge. Derfor venter pasientene på at «Nasjonalt system for inn
føring av nye metoder i spesialisthelse
tjenesten» skal komme med en vurder
ing av det nye medikamentet, fordi
beslutninger om å ta i bruk metoder i
spesialisthelsetjenesten skal baseres på
metodevurdering (4,5) Alle vi som jobber
pasientnært ønsker primært å behandle,
men det er ikke alltid dette er mulig, da
må vi sørge for å lindre og ta oss tid til

å trøste. Vi ønsker metodevurderingene
velkommen, men venter utålmodig på
resultatene.
Pakkeforløp og kapasitet

I 2013 fikk ca. 3600 påvist tykktarms
og endetarmskreft og 1500 døde av
denne sykdommen. 600 døde av spiserør, magesekk og tynntarmskreft, 700
av bukspyttkjertelkreft og 300 av kreft
i lever og galleblære (6). I januar 2015
ble det innført Pakkeforløp for tykkog endetarmskreft. De fleste pasienter
hvor det er mistanke om tykktarms
kreft må til en koloskopi. Etter inn
føring av en slik utredningsgaranti
er det blitt tydelig at vi regionalt og
nasjonalt ikke har nok kapasitet til å
undersøke alle pasientene som trenger
dette uten at det går utover andre
pasientgrupper som skal til kontroll
eller som har andre tilstander som
krever oppfølgning.
Kvalitetssikring av utdanning.

Det nasjonale kvalitetetsregisteret for
gastroenterologiske undersøkelser
(Gastronet) ble innført i 2004 (7). I tillegg til at legen fyller ut et skjema
om undersøkelsen på sykehuset får
pasienten med seg et tilbakemeldings
skjema som de fyller ut hjemme dagen
etter undersøkelsen og returnerer til

registersekretariatet. Gjennom disse
registreringene har vi sett at det er forskjeller mellom sykehus på flere av
kvalitetsindikatorene. Disse kan for
klares av ulik pasientsammensetning
og utstyr, men allikevel ser vi at det er
behov for å standardisere opplæringen
av nye endoskopører og endoskopi
instruktører, noe som er vist at kan forbedre kvaliteten på skopiene vi gjør (8).
Den første endoskopi-instruktør
skolen gjennomføres i disse dager i
Oslo etter modell fra Storbritannia.
Videreutvikling av faget

De fleste mennesker opplever at
magen (og tarmen) i perioder fungerer
som kapellmester og dirigerer eller
uttrykker mye av følelseslivet. En del
av disse symptomene er kanskje beskjeder som vi bør lytte til, men vi
får hele tiden ny kunnskap om tarmfloraen, hjerne-tarm-aksen og ulike
funksjonelle tarmsykdommer som gjør
at vi skjønner hvor lite vi vet. Da trenger
vi ildsjeler og pådrivere som Myhren
og Joner for å utvikle faget. Og den
gode nyheten er - at i NGF og på
norske gastrolabber finnes det mange
av disse. •
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