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Kjære kolleger
Mange av de forhold vi fokuserer på i
Overlegen handler egentlig – eller også
om at vi som kolleger ute i foretakene
ser at det faglige ikke er styrende i mye
av det som skjer av endring. Dette overrasker og frustrerer, fordi vårt ståsted er
at faget er det eneste som konsentrerer
seg om sykdom, pasient og behandling
og derfor er det som best ivaretar pasienten oppi endringen! Endringer burde
dessuten først og fremst springe ut av
forandringer begrunnet i faglige framskritt – man skulle tro det var det beste
og kloke utgangspunkt for å forandre
praksis og organisering.
Slik er det ikke. Det er heller ikke
helt sikkert at det skal være slik –
vi kan som cyclopen være enøyd og
mangle både dybde- og vidsyn, såpass
må vi innrømme. Gode eksempler på
faglig drevne endringer er kirurgiske
teknikker som endrer lange sykehusopphold til dagkirurgi og medisinsk
behandling som overtar for kirurgiske
teknikker ved magesårsbehandling.
Medisinske framskritt har gjort diagnostikk og behandling lysår mer effektive
og har vært en forutsetning for stadig
kortere liggetider. Medisinske- og
teknologiske framskritt ellers endrer
forholdet mellom pasient og helse
vesen allerede, og vil gjøre det utenfor
vår fantasi annerledes i framtiden;
telemedisin allerede, behandlings
modaliteter basert på nanoteknologi og
individuelle sensorer for overvåkning
av behandlingseffekter i tiden som
kommer. Poliklinisk kontroll – vil det

overhodet være aktuelt? Selvsagt – vi
vil alltid ha behov for å undersøke og
personlig se de vi behandler – men i
hvilken utstrekning er spørsmålet,
både fordi det er mulig å utveksle
informasjon på helt andre måter og
fordi pasientene utvikler helt andre
«bruker-forhold» til oss.
Eksempler på nye behandlings
muligheter er trombolyse(ectomi) ved
hjerneslag – som allerede er på plass
og bare vil følge samme sporet som
PTC ved hjerteinfarkt. Slike medisinske
framskritt lar seg ikke bremse (om noen
nå skulle ønske det) og er en «Gamechanger» både innen fagfelt og for hele
måten man håndterer «slagpasienten»
på. Skal alle innbyggere få det samme
behandlingstilbudet, må mye forandres
på overordnet plan.
Jeg tenker at bare disse og alt man
ikke forutser av endringsbehov pga
selve fagets utvikling og omveltninger
av teknologisk art alene skulle skape
nok kaos og utfordringer – for faget
– i umiddelbar framtid om ikke også
rene organisasjonsutspill som er økonomisk og politisk begrunnet skal
komplisere bildet. Naturligvis lever vi
i en virkelighet der annet enn fag er
premissleverandører for endring, og
politiske beslutninger er jo i utgangspunktet ikke «tankeløse utspill», men
nettopp også forsøk på å møte fram
tiden, vi er ikke alene om å tenke.
Men, vi er ikke der. Det er ingen
overdrivelse å si at utgangspunktet for
svært mye av det som skjer er økonomisk

begrunnet (innstramninger) og «storpolitikk» (fusjoner). Fagligheten har
helt åpenbart lidd i mange omorganiseringer som er begrunnet i økt effektivitet og forsøk på å skape robuste organisasjoner. Faget, ved oss og andre
profesjoner er selvsagt med, men uten
avgjørende gjennomslag i det som
skjer i svært mange foretak. Advarsler
om konsekvenser og dårligere kvalitet
møtes med at det selvsagt ikke skal skje
og at tiltakene vil bli evaluert. Selv om
man allerede HAR gjort dyrekjøpte
erfaringer med fusjoner i våre naboland og fusjonslitteraturen ikke kan
bekrefte fordelene ved store enheter,
slår vi selvsagt sammen allerede store
enheter… På foretaksnivå omorganiseres enheter som fungerer til noe som i
beste fall om ganske lang tid vil finne
tilbake til det samme funksjonsnivå.
Fagligheten angripes også ved tiltak
som stjeler av den tiden vi har til pasientene. Legetid misbrukes ved et økende
dokumentasjonskrav - og enda mer
overtakelse av stadig flere merkantile
funksjoner og rapporteringskrav. En
test på dette er at i private helsetilbud
tenker man at dyrekjøpt legetid selvsagt ikke skal brukes på annet enn
– pasienter.
Kolleger opplever at fagligheten i
økende grad er en nisse på lasset administrasjon og ledelse tar for gitt og ikke
vil forholde seg til som en grunnlegg
ende premissleverandør. Faglighet
burde jo når man tenker seg om være
noe man var redd for å ødelegge? •
OVERLEGEN 2-2015
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›› Av Overlegeforeningens leder Jon Helle

Foto: Thomas Barstad Eckhoff

Å EIE ELLER EIES

Å eie eller eies
Eierskap gir makt og styringsrett. Den må forvaltes klokt.
Å gi de ansatte en opplevelse av eierskap, vil være en vinn-vinn-situasjon.
Noen ledere i sykehus-Norge opptrer som om de eier de
ansatte og kan bruke dem som brikker i et spill. Det er både
dumt og dyrt. Ledere som styrer etter egne ideer og mål
uten å være åpne for innspill og motforestillinger vil møte
motstand. Og får et dårlig rykte. Det finnes slike på ulike
nivå.
Eierskap gjør noe med folk på godt og vondt. De ansatte
trenger å kjenne et eierskap til jobben sin og til utviklingsprosessene. Få ansvar og tillit. Det er billig og lurt. De ansatte
har stetoskopet på og vet hva som kan bedres. Og vil gjerne
sette i gang. Men de må bli lyttet til og få komme frem.
Henning Kvitnes synger i sangen med refrenget «Evig eies
kun et dårlig rykte» fra 1998:

«Jeg har enn gammal drøm dypt inni meg
den er motor`n i mitt sinn
den får meg opp på nye åskammer»
I norske sykehus er det mange ansatte med drømmer; om å
hjelpe andre, bety noe, gjøre en forskjell, redde liv, gi pasientene bedre livskvalitet, utvikle faget, gjøre jobben sin som
best de kan og stadig gjøre den bedre. De står på. Med et
lønnlig håp om kanskje også å bli verdsatt av lederen, eller i
det minste sett for innsatsviljen og kvaliteten de leverer.
Mange ansatte får ikke som fortjent. Helseforetaksmodellen
har utviklet seg skjevt, vekk fra viktige intensjoner om mer
makt ut og er blitt en topptung, overstyrt organisering for
økonomisk innstramming. Den har fått et fortjent dårlig
rykte. Ja, jeg vil påstå at den noen ganger misbrukes til å
presse de ansatte med høyere krav enn ressurser kan levere.
Eller til å presse gjennom løsninger som først og fremst er
økonomisk betinget, og ikke best for pasientene.
Hverdagen er ikke slik den burde være. Kravene fra oven
er ikke stimulerende, de er pålegg om innsparinger, mer
4 OVERLEGEN 3-2015

effektivitet, mer «produksjon». Og det blir et kaldere klima.
Ledere må levere på økonomi først og fremst. Ansatte merker
at fagre ord er hule. Og verst av alt: Noen steder blir kritikk
møtt med ulike sanksjoner, små og subtile over tid, eller
grove og åpne, eller taushet. Noen ansatte sier sågar at
”blind lydighet” er det eneste som vil gi fred.
Vi kjenner mange gode ledere i norske sykehus. Alle
nominasjonene til Legeforeningens lederpris viser mange
gode eksempler. Ære være gode ledere som gir de ansatte
eierskap og ansvar. De skal møtes med en utstrakt hånd.
Men vi trenger også endring av foretaksmodellen eller et
helt nytt alternativ. En dynamisk modell med eierskap for
både pasientene, de ansatte og eier. Da handler det om noe
mer enn for eller mot regionalt nivå. •

Faglighet under press?

››

Av Stig A. Slørdahl,
Administrerende direktør, Helse Midt-Norge RHF

B

ryter vi dette ned på helseregioner
ser vi likevel at det kan være betydelige forskjeller og det gir grunnlag for
å etterprøve praksis slik at vi bruker
ressursene riktig.
Effektiv ressursbruk er nødvendig
hvis vi skal innfri høye faglige mål.
Vi må sette oss mål om å være best på
gode pasientforløp, best på logistikk,
best på tverrfaglig samarbeid, best på
samhandling med primærhelsetjen
esten, best på å fjerne unødvendig og
utdatert behandling, best på erfaringsoverføring fra andre land og best på å
implementere ny kunnskap.
Jeg tror ikke vi vil lykkes med samfunnsoppdraget vårt uten en vekt
legging av fag og faglighet. Nylig besøkte jeg sykehusene og institusjoner i
Helse Midt-Norge. Hovedinntrykket
var ansatte med et glødende engasjement for pasientene og faget. Jeg fikk
høre mange historier om endringer
som bidro til bedre pasientforløp og
pasientbehandling – og en vilje til
fortsatt innsats for å bedre tjenestene.
Det illustrerer at vi som ledere aldri
må glemme at den viktigste kapitalen
vi har i helsetjenesten, er de ansatte.
Det gjør inntrykk å møte kollegaer
som føler seg fremmedgjort i forhold
til endringsprosesser og disponering av
økonomi og ressurser. Det er et signal
om at vi tidvis ikke lykkes i å skape
medvirkning og åpenhet. Jeg tror at de
fleste ser at helsetjenesten må forvaltes
innenfor de økonomiske rammene som
er tildelt. Men det vil være naivt å tro
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at vi til enhver tid vil være enige om
de valg og prioriteringer som må
gjøres. Det viktige er å få fram argumentene og konsekvensene i forkant
av beslutninger slik at de blir best
mulig.
Kravet om endring og forventningene
til å finne nye løsninger for helsetjen
esten kommer ikke til å avta. Velferdsordninger er under press i mange land
og behovet for å finne nye løsninger for
å sikre økonomisk bærekraft kan oppleves som utfordrende for helsepersonell. Slik tror jeg også at norske helsemedarbeidere opplever det, selv om vi
som ett av verdens rikeste land i følge
OECD bruker store ressurser på helse
både absolutt og i forhold til brutto
nasjonalprodukt.
Et annet perspektiv er en helsetjen
este befolket av kunnskapsrike og
engasjerte fagpersoner som ser muligheter. Utfordringen til oss som helse
ledere er å skape motivasjon og sørge
for at fagmiljøene tar eierskap til
endringene og forbedringsarbeidet.
Mulighetsrommet skapes av ny viten,
ny teknologi og evnen vår til å forvalte
økonomiske ressurser langsiktig.
Det er lett å bli enig om at det er
behov for å styrke enkelte fagområder.
Vi har et ansvar for å sikre rekruttering
og beholde ansatte. Oppgradering og
fornying av bygninger og utstyr er
nødvendig. Vi ønsker å ta i bruk nye
avanserte legemidler og vi trenger
IKT-systemer for å samhandle godt
for å gi pasienten en effektiv og kunn-

skapsbasert helsetjeneste. Oppgavene
er mange og vil kreve nytenkning.
Så skal jeg ikke underslå at det også
i Norge finnes krav om endringer som
er motivert ut fra samfunnets behov.
Helse er et område som ligger politikk
nært og det vil stadig stilles spørsmål
ved om vi utnytter ressursene rett
og om for eksempel private aktører
kan levere enkelte tjenester mer
effektivt. Det er vel heller ikke
åpenbart at vi alltid har klart å
finne de løsningene som best
ivaretar pasientens perspektiv.
Slik sett står helsetjenesten
under press fra mange kanter.
Det er få – om noen
– som vil være uenig når
helseministeren snakker
om å bygge pasientens
helsetjeneste. Som leger og
helsearbeidere, må vi imidlertid også ha med oss det
samfunnsmedisinske perspektivet og se helheten. I tråd
med det vi lærer studentene våre,
må vil ha både pasientens og
pasientenes helsetjeneste for øye.
Uansett hvordan vi rigger
helsetjenesten så vil vi måtte gjøre
prioriteringer og valg. Det møter vi i
den kliniske hverdagen når det gjelder
for eksempel bruk av antibiotika. Vi
møter det i vurderingen av hastegrad
og hva som er medisinsk forsvarlig
behandlingsfrist. Vi møter det når vi
vektlegger fagområder når forskningsmidler fordeles.

Foto: Geir Mogen / NTNU

Norge har en helsetjeneste som scorer høyt på internasjonale statistikker.
Det skyldes ikke minst innsatsen til legene i spesialisthelsetjenesten.
Norske leger framstår som nøkterne og overdiagnostikk og overbehandling
er mindre utbredt enn i en del andre land.

Det gjør inntrykk å møte kollegaer som føler seg fremmedgjort i forhold til
endringsprosesser og disponering av økonomi og ressurser. Det er et signal om at
vi tidvis ikke lykkes i å skape medvirkning og åpenhet.

Stig A. Slørdahl

Vi møter det i vurderingen av nye behandlingsmetoder eller nye legemidler
- og om og når disse kan introduseres
hos oss. Eksemplene er mange, men
fellesnevneren er at prioriteringer
krever høy faglig integritet og
faglig tyngde. Jeg mener dette
gjelder i høyeste grad også
når det gjelder forvaltning
av økonomi og ressursbruk
på vegne av fellesskapet.
Jeg tror vi har grunn
til å være stolte over en
rekke tiltak og nye løsninger som er gjennomført i spesialist
helsetjenesten de siste
årene. Det har bidratt
til å utvikle og forbedre
behandlingstilbudene
og den pasientopplevde
kvaliteten. Utfordringen
blir at opplevelsen av å
være under press for
endringer ikke blir
mindre med de faglige
ambisjonene vi har for å
gi pasienten en enda bedre
helsetjeneste. •
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Måling og rapportering
– tvangstrøye eller nødvendig verktøy?
Der murres i mange legemiljøer. Det klages høylydt over stadig flere tellekanter
som skal rapporteres og stadig mer papirarbeid på bekostning av pasienttid.

J

›› Av Stener Kvinnsland, seniorrådgiver, Haukeland Universitetssjukehus

eg har stor forståelse for at mange
føler på at kravet til dokumentasjon har økt på. Det er helt riktig at vi
måler og rapporterer stadig mer. Spørsmålet er om vi gjør det på riktig måte.
Sykehus er store og komplekse organisasjoner. Hvordan skal vi kunne ha
noen mulighet til å styre disse svære
gigantene dersom vi mangler grunnleggende fakta om hva som foregår?
Hvordan kan vi vite at vi bruker de
ressursene samfunnet har tildelt oss på
riktig måte og til beste for pasientene?
Hvorfor må legene ta så mye av ansvaret for rapporteringen? Er rapporter
blitt viktigere enn pasientene?
Den aller mest grunnleggende rapporteringen er kodingen, den medisinske dokumentasjonen. Jeg slutter ikke
å forundre meg over fagpersoner som
med den største selvfølgelighet sier at
DRG-kodingen er til for å glede økonomidirektøren og at det brukes unødvendig mye tid på dette.
Kodingen er utviklet for å sikre gode
og objektive beskrivelser av hva som
feiler pasienten og hvilken behandling
pasienten har fått på sykehuset. Punktum.
At det i ettertid er laget et system
som gjør at sykehusene får betalt for
det de har gjort basert på det som er
kodet, kan ikke rokke ved det faktum at
koding har en medisinsk begrunnelse,
ikke en økonomisk.
Jeg registrerer at enkelte prosessdata også blir opplevd som uviktige og at
jeg og andre ledere «maser» vel mye
om disse. Epikrisetid er eksempel på
dette. Dessverre ser vi jevnlig at epikrisene sendes ut for seint og med
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ufullstendig innhold. Det er det pasientene som taper på. Hvordan skal
neste ledd vite hva de skal gjøre med
pasientene dersom vi ikke forteller hva
vi har gjort? Det evige maset om kortere epikrisetider er ikke fordi vi som
ledere er opptatt av å lage rapporter
med gode tall. Vi maser på vegne av
pasientene.
Ingen opponerer mot at pasientsikkerhet er viktig. Da forundrer det meg
stort at det finnes de som lar være å
følge de avtalene vi har gjort, for eksempel når det gjelder kampanjen
Trygg kirurgi. For meg er det uhørt at
noen aktivt velger å la være å bruke
sjekklister. Sjelden har vi hatt et tiltak
der den positive effekten for pasientene er så grundig dokumentert. Det
skulle bare mangle om vi da ikke krever telling og rapportering helt til vi
sikrer at alle bruker sjekklister. I slike
tilfeller må vi be om informasjon og
rapporter.
Jeg tror at mye av dette også oppleves som en utfordring av den autonome legerollen. Vi leger er vant til å ha
og ta stort ansvar. Vi er vant til å ha et
handlingsrom. Vi er vant til i stor grad
å bestemme selv. Stadig mer rapportering og transparens fører til at vår rolle
er i endring. Men alle arbeidstakere må
godta at innholdet i arbeidshverdagen
endrer seg over tid. Det grunnleggende
forandrer seg imidlertid ikke. Legens
ansvar for å dokumentere det som
primært gjelder pasienten, det kommer legen aldri unna. Det er den faglige, grundige dokumentasjonen av pasientdata som er det viktigste verktøyet
vi har for å vite om vi er på riktig vei.

Slik jeg ser det, spør vi stort sett etter
de riktige tingene, dette er viktige styringsverktøy som gir oss muligheten til
å styre godt innenfor de rammene vi
har. Eierne våre i departementet spør
også etter mye, til dels detaljert. Men
det er muligheten byråkrati og politisk
ledelse har til å følge opp de politiske
føringene som er gitt.
Men for at rapportering skal føles
meningsfylt, må det skapes en aksept
for at dette er viktig. Det krever god
involvering og gode prosesser i forkant
før nye indikatorer og måleparametre
introduseres. Her kan mange ha noe å
strekke seg etter, her må vi ha klare
forventninger også til direktorat og
departement. Feiler vi med dette, når
vi ikke målene våre.
Jeg ser og jeg forstår at administrasjon og rapportering oppleves som en
tvangstrøye og et utidig press i en travel
pasienthverdag. Det er imidlertid ikke
mulig å fjerne rapporteringen som dokumenterer det vi holder på med. Men i
stedet for å diskutere om vi rapporterer for mye, burde vi diskutere om vi
måler og rapporterer på riktig måte.
Jeg ser at det legges for mye ansvar
og arbeid på den enkelte lege. Dette
kan bare løses ved at vi utvikler god
IKT-støtte. Mitt ønske er at det ikke
opponeres mot at det telles og rapporteres, men at vi får en fruktbar diskusjon om måten det gjøres på. Målet er å
minske presset på hver enkelt og samtidig sørge for god og viktig dokumentasjon.
Løsningen ligger ikke i å skru klokka
tilbake og rapportere mindre. Vi må
rapportere smartere. •

VARSKO!

Varsling førte til personalsak
Forsvarlig drift, hva er det?
Dette spørsmålet har vi stilt oss i flere år på medisinsk avdeling på Gjøvik i
forbindelse med gjentatte økonomiske innstramninger de siste 7-8 årene. Vi har
blitt pålagt stadig flere kutt i antall senger og pleiere, samtidig som aktiviteten
øker med flere innleggelser, mer kompliserte pasienter, mer poliklinikk og flere
myndighetskrav.

››

T

o avdelingssjefer før meg har sagt
fra om at pålagte kutt ikke er for
enelig med en drift de kan ta ansvar
for, de har ikke blitt hørt og har valgt å
si opp. Det har ikke gjort direktørene
urolige.
Jeg ble beordret til å være avdelingsoverlege etter begge oppsigelsene, sist i
mai 2013. Avdelingen fikk i gang arbeid
med systematisk kvalitesforbedring og
internkontroll og det skapte engasjement i avdelingen. Det var ingen kvalifiserte søkere til avdelingsoverlege
jobben. Med klar støtte fra legegruppa
og etter forsikring fra daværende direktør om at avdelingen skulle få litt
ressurser til kvalitetsarbeid og noen
prosent stilling til assisterende avd
elingsoverlege, valgte jeg etter seks
måneder å søke avdelingssjef / avd
elingsoverlege stillingen.
2014 startet bra. Vi fikk gjennomført
flere forbedringer: Oversikt over og
mer ambisiøs håndtering av uønskete
hendelser og pasientklager, legegruppa
jobbet vedvarende med melde- og
åpenhetskultur og vi videreutviklet
kvalitetsprosjekt med overlege til stede
i akuttmottaket. Vi fikk bedre møtestruktur, oversiktlig månedsrapport og
tydeligere seksjonsoverlegeansvar. Vi
rekrutterte flere unge overleger og

Innlegg av Even Reinertsen, seksjonsoverlege,
medisinsk avdeling, Sykehuset Innlandet divisjon Gjøvik

doblet overlegebemanning i helger
(nesten uten økte kostnader). Det var
5-10% økning i poliklinikkaktivitet,
strålebehandling av prostatakreft startet opp til tross for at avdelingen har
for få leger i hematologi og onkologi.
Budsjettarbeidet for 2015 og den
økonomiske langtidsplanen 2015-18 for
Sykehuset Innlandet og for divisjon
Gjøvik innebærer store og økende innstramninger. Med avdelingens historie
og utvikling som innebærer økende
antall innleggelser og oppgaver, var
det vanskelig å se hvordan disse store
økonomiske kutt kunne gjennomføres
forsvarlig.

Dette var bakteppet ved skifte av
divisjonsdirektør i januar 2015. Det
meste har siden dreid seg om ned
skjæringer og budsjettkontroll i
møtene med ledelsen. Medisinsk
avdeling har i 2015 bidratt med over
7 millioner kroner ii budsjettiltak,
mye i form av økt aktivitet. Samtidig
har vi standhaftig og tydelig argumenter mot ytterligere kutt i personell og
senger. Da divisjonsdirektøren i mai
påla oss kutt av personell og senger,
så jeg meg tvunget til følgende interne
varsling etter Helsepersonelloven
§§ 16 og 17:

OM GJØVIK MEDISINSK AVDELING 2015:
■ 82 senger og intensiv med 0-8 pasienter.
■ Over 50 leger.
■ Over 150 sykepleiere, mange med spesialkompetanse.
■ Budsjett på drøyt 235 millioner kroner.
■ Betjener en befolkning på over 100 000. Har alle 8 subspesialiteter
og grenutdanning i 7 av dem.
■ Godkjent gruppe I utdanning i generell indremedisin,
mange publikasjoner utgår fra forskere knyttet til avdelingen.
■ Ansvar for stor onkologisk virksomhet og godkjent 2,5 år utdanning i onkologi.
■ Områdefunksjon i hematologi og strålebehandling.

OVERLEGEN 3-2015
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VARSLING
Pålagte kutt i sykepleierstillinger og senger på
medisinsk avdeling i 2015 vil føre til uakseptabel fare
for pasientsikkerhet og uforsvarlig drift.
									
Gjøvik, 20. mai 2015.
Til divisjonsdirektør Sykehuset Innlandet (SI) - divisjon Gjøvik		
Ledermøtet i SI divisjon Gjøvik besluttet 6.5.15 endelig budsjett for 2015.
Det innebar budsjettiltak for 17,5 millioner kroner. Ved å jobbe med om
stillinger og systematiske kvalitetsforbedringer har medisinsk avdeling
bidratt i budsjettarbeidet med å legge inn økt aktivitet på poliklinikkene,
vi planlegger å øke antall innleggelser i 2015 (Vedlegg 1) og vi er presset til
å redusere legetimer. Til sammen er Medisinsk avdeling pålagt å bidra
med tiltak for mellom 6 og 7 millioner kroner i budsjettet for i år. Det
medfører økt risiko og kan gå ut over sikkerheten og kvaliteten på
pasientbehandlingen og økt belastning på personalet.
I endelig budsjett for divisjonen ble vi i tillegg pålagt av divisjonsdirektør
å kutte 4 pleiestillinger som tilsvarer 4 senger. Divisjonsdirektøren
begrunner dette med at kommunene i større grad må ta sitt ansvar for
utskrivningsklare pasienter og bruk av kommunale akutte døgnplasser
(KAD). I tillegg mener hun beleggsprosenten på avdelingen kan økes. Kutt
av 4 stillinger er beregnet til å gi en innsparing på 1,6 millioner k
 roner i
2015 og 3,2 millioner kroner i 2016.
Dette kan avdelingen i den nåværende situasjon ikke akseptere. Det skjer
mot avdelingssjef / avdelingsoverleges vedvarende og klare faglige råd
fordi det vil kunne føre til uakseptabel fare for pasientene og uforsvarlig
drift i utsatte perioder. Først når de planlagte tiltak i kommunene viser at
de virker og vår beleggsprosent over tid går ned, kan vi vurdere nedtak av
senger og pleiere. Beleggsprosenten på avdelingen har vært økende og var
97 % i snitt de tre første månedene i 2015. Jeg er svært bekymret for hva
som skjer hvis tiltaket gjennomføres, og kan ikke se hvordan jeg - eller
noen annen, kan ta faglig ansvar for driften. Hvem kan da ha det faglige
ansvaret? I dagens situasjon vil et slikt tiltak etter min vurdering stride
mot Helsepersonellovens § 16. Og med bakgrunn i § 17 i samme lov ser jeg
det som min plikt å varsle om dette forholdet fordi det kan medføre fare
for pasienter. Det overlates til ledelsen og styret i SI å sende dette videre
til Helsetilsynet hvis tiltaket gjennomføres.

Hele varslingen med begrunnelser er på i alt 5 sider og med 4 vedlegg og er
nå offentlig (ref ). Den ble sendt til divisjonsdirektør med klar intensjon om
at administrerende direktør og styret skulle få den i tide til Styremøte i Sykehuset Innlandet 28.5.15 der budsjettet på Gjøvik skulle behandles spesielt.
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Etter dette har følgende skjedd:

• Sykehuset Innlandet avviste saken
som en varsling. Administrerende
direktør og styret sendte den tilbake
til divisjonsdirektøren som ga avd
elingen beskjed om å gjennomføre
nedskjæringene. Jeg motsatte meg
det, og sendte varslingen til Fylkesmannen.
• 2 dager senere ble jeg innkalt til
direktøren, et møte der jeg kunne ta
med en tillitsperson. Det viste seg å
være en personalsak med muntlig
advarsel til meg med målsetning om
at jeg måtte «endre lederadferd»,
formulert i et dokument på 5 sider,
oppsummert i 5 punkter. Alle punkt

UTDRAG FRA HELSEPERSONELLOVEN:
§ 16. Organisering av virksomhet som yter helseog omsorgstjenester
Virksomhet som yter helse- og omsorgstjenester, skal organiseres
slik at helsepersonellet blir i stand til å overholde sine lovpålagte
plikter.
I kommentarene til loven pkt. 3.1 står: «Bestemmelsen sier at virksomheten
må innrettes slik at helsepersonell kan opptre forsvarlig og i samsvar med
andre lovpålagte krav. Helsepersonell skal heller ikke være forpliktet til å rette
seg etter uforsvarlige instrukser fra arbeidsgiver eller andre som er begrunnet i økonomiske og ikke-faglig hensyn.»

§ 17.Opplysninger om forhold som kan medføre fare for pasienter
Helsepersonell skal av eget tiltak gi tilsynsmyndighetene informasjon om
forhold som kan medføre fare for pasienters sikkerhet.
Ref.

ene og klagene på min lederadferd er
knyttet til møter og mail og min måte
å argumentere på for at kutt i stillinger
på avdelingen vil føre til uakseptabel
fare for uforsvarlig drift. Som avdel
ingsoverlege kunne jeg ikke kan ta
ansvar for det. En aksept av disse
kravene til lederadferd ville føre til
knebling av meg som fagperson og
til absolutt budsjettdisiplin. Det var
uaktuelt.
•J
 eg fikk beskjed om at hvis jeg ikke
endret lederadferd, ville det få
konsekvenser for mitt arbeidsforhold, og jeg ville ikke få tilbud om å
fortsette i min tidligere jobb som
overlege på avdelingen. Etter en dags

betenkningstid ga direktøren meg
tilbud om å gå tilbake til jobben som
infeksjonsmedisiner, hvis jeg sa opp
stillingen som avdelingssjef / avdel
ingsoverlege. Det viste seg at jeg
kunne gå på dagen, og jeg sa opp fra
1. juli.
• Divisjonsdirektør gikk ut i avisen og
hevdet at jeg sa opp frivillig uten noen
form for press. Administrerende
direktør støtter dette i avisen, og
hevder at det ikke er kobling mellom
varslingen og personalsaken. Han
sier han har vært løpende orientert
om saken.
• Jeg jobber nå som kliniker, er seksjonsoverlege på medisinsk avdeling
med ansvar for intensiv. Jeg aksept
erte aldri premissene for personal
saken, og har ikke behov for at den er
taushetsbelagt. Administrerende
direktør er etter mye mediaoppmerksomhet presset til å ta opp varslingen
«.. og omstendighetene rundt denne,
herunder hvordan saken følges opp»
på nytt i styremøte 3. september. Dersom styret ber om detaljene i personalsaken, vil styreleder lukke møtet.
Dette til tross for at jeg har bedt om
at styremøte er åpent under dette
punktet og samtykker til at offentligheten skal få innsyn i denne personalsaken. Jeg oppfatter styreleders bruk

av taushetsplikten i personalsaken
som maktmiddel for å mistenkeliggjøre meg og svekke min troverdighet i denne saken.
• Sykehuset går i økonomisk underskudd hittil i år, og det ser ut til at
presset på avdelingen for å kutte
kostnader øker. Til nå er det ingen
tegn på at de involverte direktører er
bekymret for pasientene. Og de viser
ingen evne eller vilje til selvkritikk.
Konklusjon:

Dette er et eksempel på hvordan
økonomisk kontroll og budsjettdisiplin
overkjører faglige argumenter i Sykehuset Innlandet. Når det ropes faglig
varsko blir det ikke tatt tilstrekkelig
hensyn til helselovgivingen, det virker
nesten som om den er ukjent. Helseforetaket har ikke klare prosedyrer for
hvordan de behandler en varsling på
faglig grunnlag. Lederkulturen i helseforetaket fremelsker og vektlegger
lojalitet i linja i en grad som kan være
farlig for pasientene. Da jeg som faglig
ansvarlig sa tydelig fra på vegne av et
samlet fagmiljø, fikk jeg represalier.
Foretaket har statuert et eksempel som
kan bidra til å kneble fagpersoner. Det
gjør det vanskelig å være legeleder og
det blir farligere å være pasient. Dette
kan vi ikke tolerere. •
OVERLEGEN 3-2015
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Støy fra klinikken,

en historie fra Gjøvik
«Hvis du mener dette, må du vurdere din stilling som leder i Sykehuset Innlandet (SI)».
Etter 3 år som avdelingssjef fikk jeg høre dette flere ganger på seinvinteren i 2013.
Som klinisk leder fant jeg kravet om absolutt lojalitet til økonomiplanene uforenlig
med å løse alle lovpålagte oppgaver. Og var ikke mer kreativ enn at jeg leverte en
begrunnet oppsigelse.

›› Av Øystein Olav Stubhaug, Seksjonsoverlege, tidligere avd.sjef/avd.overlege, medisinsk avdeling, SI-Gjøvik

B

estillingen var å drive forsvarlig
innenfor rammen. La gå, men hva
om rammen er for liten? Ledelsens
svar var tydelig: Det var meg det var
noe feil med, ikke rammen.
Toppledelsen virket ikke interessert
i å formidle vår virkelighetsbeskrivelse
høyere opp i systemet. Og det er svært
langt opp, tilsynelatende uendelig
langt.
Beslutninger om ressursfordeling tas
på et nivå hvor man ikke kan ha innsikt
i faglige konsekvenser. Det ville kreve
en rik og uinnskrenket flyt av informasjon fra grunnplanet og oppover i
systemet, korrekt og samvittighetsfullt
tolket og gjengitt fra nivå til nivå. Oppsøk et foretaksmøte i HSØ og sjekk selv!
Jeg opplevde heller:
 Et ikke understøttende foretaks

byråkrati

 Dominerende økonomifokus som

distraherer og vanskeliggjør kvalitetsforbedringsarbeid, og gir risiko
for uønsket nedbygging av fagtilbud
 Detaljert finansierings- og rapporteringssystem via NPR, med vridningseffekter som hemmer rett prioritering hvis man styrer etter økonomisk
balanse.
 Stor oppmerksomhet rundt
usikre, men hardtslående kvalitetsindikatorer
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 Interesseløshet overfor spesialistut-

danning av leger, som er så avgjørende
for et fortsatt godt helsevesen

Årvisst har vi omstilt etter styrekrav om
kostnadsreduksjoner. Det gir lite tid og
rom til å utvikle tjenestene ut fra faglige
hensyn, og ut fra erkjente mangler og
egne løsningsforslag. Jeg tror det gir et
dyrere helsevesen med lavere kvalitet.
Det oppstår uønskede vridnings
effekter. Med kniven på strupen tvinges hvert enkelt sykehus til å prioritere
mellom fagområder ut fra lønnsomhetsbetraktninger. Indremedisin er
blant taperne, med lite industrielle
aktiviteter. Det er ikke konkurranse
om disse pasientene, men de er av de
aller sykeste. Og de er mange.
Vårt HF har et relativt kostnadsnivå
på 0.9, og er landsledende i budsjett
overskudd. Er det da rimelig at en
medisinsk avdeling må nedbemanne
fordi kostnadene til cytostatika overskyter det budsjetterte?
Foretakets organisering med sentraliserte stabs- og støttefunksjoner langt
borte fra de kliniske miljøene oppleves
svært byråkratisk. Man har i 10 år
brukt store ressurser på omorganisering og gjentatte utredninger av en
mulig ny struktur. SI Gjøvik har levd
med trussel om nedleggelse i 10 år,
tross 100 000 i opptaksområdet. Fore-

taket dekker en befolkning som er 20%
mindre enn i Helse Nord, men har
likevel HSØ som en ytterligere overbygning. Ett nivå for mye?
Å lede i helsevesenet er ikke å instruere,
men å lytte til og forstå pasientnære
medarbeidere og diskutere løsninger,
hjulpet av medisinsk kunnskap, lovverk
og oppdragsdokument. SI har som
organisasjon fratatt seg selv mulig
heten til annet enn instruksjonsledelse.
Full publisering av kvalitetsindika
torer fra Hdir kom brått, og ut fra
politiske ønsker trolig før metoden
var godt validert i Norge. Både SI og SI
Gjøvik har kommet dårlig ut på overlevelse, men ikke på de øvrige parametre.
Hva nå målingene er verdt. Vår avdel
ing har på faglig grunnlag til en viss
grad bestridt dem, med støtte fra miljøer
som jobber med mer validerte kvalitetsregistre. SI s ledelse verken kan eller
tør å utfordre helsemyndighetene. Da
er det å vente at de tar konsekvensen
av tallene. Er nedbemanning da logisk?
Ressurstilgang som årsaksfaktor er
ikke vurdert av SI. Og er det riktig å
begrunne strukturendring basert på en
av mange kvalitetsindikatorer? Det er i
så fall i strid med anbefalinger i nylig
Stortingsmelding om kvalitet i helsetjenesten. Bør man ikke heller stimulere til og understøtte kvalitetsforbedring på avdelingsnivå?

Årvisst har vi omstilt etter styrekrav om kostnadsreduksjoner. Det gir lite tid
og rom til å utvikle tjenestene ut fra faglige hensyn, og ut fra erkjente mangler
og egne løsningsforslag. Jeg tror det gir et dyrere helsevesen med lavere kvalitet.

Øystein Olav Stubhaug

Utdanning av legespesialister er av
sykehusenes aller viktigste oppgaver.
For den som prioriterer dette er det
et tankekors at verken kvantitet eller
kvalitet rapporteres i linjen. Det kan
ikke forstås på annen måte enn at sykehusets eier ikke forstår betydningen,
mest fordi vi anses som helsefabrikker?
La de tusen blomster blomstre! Helsearbeidere må inspireres, og selv være
med på å utvikle helsetjenesten ut fra
eksisterende og ny viten. Ledere på
alle nivåer må tilrettelegge. Top-down
fungerer ikke. Jeg opplevde ett budsjettår med økonomisk handlingsrom,
og det ga oss mulighet til å realisere
kvalitetsforbedringsprosjektet «Kompetanse i front». En gammel ide som
ikke lot seg realisere uten handlefrihet,
og det illustrerer hvor nødvendig det
er med administrativt fokus på kjerneoppgaven framfor bunnlinjen alene.
Det var ikke pasienttilbudet alene
som var min bekymring da jeg sa opp,
for høyt motiverte helsearbeidere
strekker seg langt, og kompenserer for
ressursmangel.
Før tydelig uforsvarlighet inntrer er
det en lang og tornet vei med vanskelige
arbeidsforhold for ansatte, nedprioritering av utdanning, interne stridigheter, dårlig samvittighet, og følelse
av utilstrekkelighet.
Men også manglende mulighet til å
bruke tid og ressurser på kvalitetsarbeid. Alt i strid med lovgivende og
bevilgende myndighets intensjon, og
lovverket i seg.
Da den legendariske NAD-forsterk
eren kom på 80-tallet, annonserte en
hi-fi-butikk med «champagne og kaviar
til øl-og pølsepris». I helsevesenet får
man nok derimot oftere som man
betaler for. En mer middels meny er
å anbefale. •
Se link:

https://helserett.wordpress.com/2015/07/13/misforstatt-lojalitet-og-lederansvar-i-sykehus
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«Men faget kan de ikke ta fra oss» - et trøstende omkvede blant frustrerte klinikere når man beklager seg over prosesser,
omorganisering, NPM og dokumentasjonspress. Så fikk vi invitasjon til "Minimetodevurdering" innen vår spesialitet,
hvilket innebar fremmøte og presentasjon av en spesifikk prosedyre - for administrasjon og ledelse slik vi oppfattet det.
Dermed var ikke lenger faget vårt alene -lenger, vi måtte få våre faglige vurderinger approbert av systemet - eller vi så
ihvertfall konturene av en slik utvikling.
Denne framstillingen er satt en smule på spissen, men det vekket interessen for et nytt fenomen - et NPM i faget?
Kjell Magne Tveit, Professor og fagdirektør ved OUS er invitert til å redegjøre for fenomenet og vi mener det
er interessant for våre lesere. Det vil vel først og fremst være begrunnet ved særlige ressurskrevende nye
metoder og rasjonalet for dette er ikke vanskelig å følge. Men ned på hvilket detaljnivå i vår daglige
virksomhet? Fagutviklingen er en evolusjonær prosess som avhengig av svært mange forhold gradvis
medfører metodeendringer over tid. Skal vi nå også godkjenne dette i en særskilt instans i diskurs med
bl a økonomer?
Som sagt er det ikke vanskelig å følge intensjon og begrunnelse - vi har nok ikke ressurser til alle gode tiltak og
dårlig funderte metoder bør ikke ha noen plass i armamentariet. Likevel, er ikke dette en slags byråkratisering av
fagutviklingen - alle gode intensjoner til tross? Vil det drosle mer enn det gavner fagutvikling og pasientsikkerhet?
Spørsmålet reises - men bli kjent med både metodevurderinger på nasjonalt og lokalt nivå.
Arild Egge, red

Metodevurderinger i sykehus
Nye metoder innen svært ulike fagområder er vurdert: bronkial
termoplastikk ved astma, peroperativ vurdering av reseksjons
	
  
render ved brystbevarende kirurgi, elektrokjemoterapi
ved
svulster i hud, bruk av vektdyner og ECMO ved hjertestans.
Av Kjell Magne Tveit,
››Fagdirektør,
professor Medisin, helsefag og utvikling Oslo universitetssykehus

Nye metoder innføres i helsetjenesten basert på ny kunnskap og erfaringer. For å sikre en ryddig prosess både faglig
og ressursmessig må vi vurdere om det før innføring av en
ny metode skal gjøres en formell metodevurdering. Det vil
også være et spørsmål om prosedyrer og behandling som i
dag tilbys i våre sykehus bør fases ut pga. manglende nytte
eller fordi en ny behandling eller prosedyre er kommet til.
Metodevurderinger fokuserer på nytteverdi av en metode
vurdert ut fra påvist effekt og sikkerhet dokumentert i vitenskapelige studier. Litteraturgrunnlaget for vurderingene
settes opp og vurderes. I tillegg gjøres vurdering av kost
nader knyttet til metoden og av kost-nytteforholdet.
Metodevurderinger er omtalt på Helsedirektoratets nettsider (Nyemetoder.no). Det er etablert et Nasjonalt system
for vurdering av nye metoder i spesialisthelsetjenesten.
Mest kjent er de Nasjonale metodevurderinger, som enten
14 OVERLEGEN 3-2015

gjøres som fullstendige eller hurtige metodevurderinger,
der Legemiddelverket eller Kunnskapssenteret er sentrale
i vurderingen. Beslutninger tas av Beslutningsforum, som
består av direktørene ved de regionale helseforetak. Alle
vurderinger av medikamenter skal gjøres nasjonalt. Det
samme gjelder vurdering av metoder for nasjonal bruk
med store ressursmessige konsekvenser.
Imidlertid gjøres også Mini-metode
vurderinger lokalt, ved de enkelte helseforetak. Mini-metodevurderinger er en
forenklet prosess for kunnskapsbaserte
beslutninger om utstyr og prose
dyrerelatert diagnostikk og be-

handling. Det gjøres vurdering av effekt, sikkerhet, kost
nader, etikk og organisatoriske aspekter. Metodevurderingene
kan også representere en vurdering av etablert praksis.
Vurderingene bidrar til fagutvikling, pasientsikkerhet og
innovasjon i sykehuset.
Ved Oslo universitetssykehus (OUS) har vi de siste to år
etablert et system for metodevurderinger. OUS har også fått
tildelt en regional kompetansetjeneste for metodevurdering
i Helse Sør-Øst. Sykehuset har etablert et sekretariat som
koordinerer saksbehandling knyttet til «Råd for metode
vurdering». Dette rådet er sammensatt av forskningskompetente klinikere oppnevnt av de respektive klinikkledere
samt bibliotekarer, økonomer, relevante stabsenheter og
enhet for medisinsk teknologi. Rådet
behandler innmeldte saker, følger
opp saker under vurdering og
behandler ferdige mini-metodevurderinger fra eget og andre
HF. Litteratursøket gjennomføres av Medisinsk bibliotek,
de faglige vurderinger og
vurderinger av vitenskapelig dokumentasjon gjøres
av sykehusets fagpersoner
og de økonomiske vurderinger gjøres av sykehusets
økonomer. Det innhentes
også en fagfellevurdering fra
annet HF før beslutning tas.
Råd for metodevurdering har
ikke besluttende myndighet,
og anbefalingene fra rådet
går derfor til beslutning på
relevant linjeledernivå i
sykehuset.
Så langt er 16 metodevurderinger gjennomført ved Oslo
universitetssykehus og mange er
i prosess. Nye metoder innen svært
ulike fagområder er vurdert. Noen
eksempler på vurderinger som viser
bredden i arbeidet: bronkial termoplastikk ved astma, peroperativ vurdering
av reseksjonsrender ved brystbevarende
kirurgi, elektrokjemoterapi ved svulster i hud,
bruk av vektdyner og ECMO ved hjertestans. Alle
minimetodevurderinger publiseres på Kunnskaps
senterets nettside.
Vårt inntrykk er at systemet for minimetodevurder
inger i økende grad blir kjent og benyttet i sykehuset.
Målet er at nye metoder ikke tas i bruk før de har gjennomgått nasjonale eller lokale metodevurderinger. •
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Fagpolitisk seminar
Nasjonal helse- og sykehusplan,
Stortinget 2. september 2015
SV og SP arrangerte og inviterte Helse- og Omsorgskomiteen, Stortingspartiene
og Rødt til Kinosalen i Stortingets øverste etasje til et 3 timers seminar om den
kommende helse- og sykehusplanen. Debatten i media har vært til dels intens
og preget av fronter og sterke stemmer og som invitasjonen begrunnet initiativet
med, så er det behov i en så viktig sak med en bredere diskusjonsflate enn det
media kan tilby beslutningstakere.

›› Av redaktør Arild Egge

K

jersti Toppe og Audun Lysbakken
innledet kort og seminaret ble
ledet med fast hånd av Per Lundteigen
fra første øyeblikk.
Her var «sentrale fagfolk samlet for
å diskutere sykehusfunksjoner og
organisering». For balansens skyld var
Johan Torgersen, nå divisjonsdirektør
i Helsedirektoratet først ut og fikk
presentere HDs vurderinger knyttet
til framtidas lokalsykehus – for dette
handler først og fremst om disse sykehusenes videre skjebne. Utgangspunktet for Torgersens innlegg var «Ekspertgruppas rapport» til Departementet.
Han la vekt på at rapporten måtte sees
i et utviklingsperspektiv – sykehusstrukturen må forventes å måtte endres
pga forhold som økende spesialisering,
nye og flere behandlingsmetoder,
organiserte behandlingsforløp, færre
pasienter til de små sykehusene.
Rapporten er et forsøk på å forutse
framtidens helsevesen – man sier ikke
noe bestemt og den er ett av mange
innspill til departementet. En ned
toning av rapporten?
Christian Grimsgaard som tillitsvalgt
ved OUS og Legeforeningsrepresentant
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pekte på Legeforeningens eget vedtak
(2015) om å sikre «gode akuttilbud
uavhengig av bosted…, velfungerende
lokalsykehus er et nødvendig ledd….»
Det er uansett optimistisk å snakke om
et likeverdig tilbud i vårt land og reisetid er et viktig tema. Mye taler for at
det er nødvendig å ha kombinasjonen
av indremedisin, kirurgi og anestesi
for å ha en god akuttberedskap. Han
minnet om at vi allerede har redusert
antall sykehus (44 red til 32) over de
siste tiår og de sykehus vi har er slett
ikke små – i internasjonal sammenheng. Erfaringene fra omstrukturering
i Danmark mente han hadde begrenset
verdi – landet er mindre enn Finnmark
fylke. Dette er meget komplekst i et
land som vårt og debatten bør dreie seg
først om hva et sykehus egentlig er…
Grimsgaard plukket ned et par myter
ved å minne om at det produseres mer
DRG pr lege ved småsykehusene og at
større enheter er dyrere.
Brynjulf Ystgaard, overlege ved St.
Olav og Norsk kirurgisk forening tok
for seg de sprikende konklusjoner i
flere undersøkelser av kvalitet mellom
store og små sykehus; det er vanskelig

å trekke entydige konklusjoner og man
har dårlig grunnlag for å hevde at de
store er bedre enn de små. Han viste
bl a til NELA-report ved 30 NHS sykehus i England (link: www.NELA.org ).
I Norge er det allerede foretatt faglig
begrunnede funksjonsfordelinger og
ytterligere sentraliseringer er kanskje
ikke faglig begrunnede. De mindre
sykehusene er viktige for utdanningen
av nye spesialister.
Overlege og professor Mads Gilbert
fra UNN har vært tydelig i mediebildet
på lokalsykehusenes side – og var det
her. Han slo fast at nedleggelse av lokalsykehus ikke er faglig begrunnet, men
forblir en politisk avgjørelse. Man har
velfungerende lokalsykehus og man
skal være forsiktig med å legge dem ned
– hvordan skal de overfylte sentralsykehusene ta i mot disse pasientene; vi har
korteste liggetid i Europa, færrest sykehussenger med en altfor høy beleggsprosent. Vi vet at dødeligheten øker ved
92% - hvor vil man med dette?

Politikerne fikk mye å tygge på, seminaret
presenterte en bredde i argumentasjonen som
sannsynliggjorde at ideen om at vi trenger få eller
ingen lokalsykehus – uten akuttberedskap med
kirurgi fikk betydelig motbør
Kollegaer fra ulike spesialiteter og
ledelse ved 9 ulike sykehus landet
rundt holdt kortere poengterte innlegg
som til sammen dekket alle viktige
argumenter for å tenke seg godt om
før man gjør store endringer i den
eksisterende sykehusfordelingen.
Geografi ER fortsatt en hindring i dette
landet - hvert 7. oppdrag med luftambulansen ble ikke gjennomført , hvert
3. vinterstid. Pasienter er «forundringspakker» (Reinertsen, Gjøvik) og
man trenger derfor på ethvert sykehus
bred kompetanse. Små sykehusene kan
ved å inngå forpliktende samarbeid

med et Regionsykehus få til god faglig
utvikling og høy standard ved rotasjon/hospitering – Voss /Haukeland
er et godt eksempel på dette.
Politikerne fikk mye å tygge på,
seminaret presenterte en bredde i
argumentasjonen som sannsynliggjorde at ideen om at vi trenger få eller
ingen lokalsykehus – uten akuttberedskap med kirurgi fikk betydelig motbør. Det er gode argumenter for å beholde gode velfungerende sykehus
som både er effektive og gode arbeidsplasser. •

Nanisimova / Shutterstock.com
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Ofs nye miniseminar for ledere
– Sesjon 1 og 2
Of starter opp sitt nye tilbud til legeledere høsten 2015. Dette skal være en
felles faglig plattform og møteplass for ledere, hvor deltagerne også gis tid til
«nettverking» og diskusjon med lederkolleger.
Tilbudet retter seg primært til ledere i sykehus som har personal-, drift- og økonomiansvar.
Det planlegges 3-4 samlinger årlig.
Begge sesjonene starter kl. 13.00 med lunsj og «mingling». Deretter er det foredrag fra kl. 14.00 – 18.00.
Vi legger opp til en god pause underveis i foredragene slik at deltagerne får tid til spørsmål og erfaringsutveksling.
Deltakerantall ca. 40 ledere.
Påmelding til sesjon 1 – snarest til of@legeforeningen.no
Seminaret er gratis for medlemmer i målgruppen og evt. reiseutgifter dekkes etter regning.
SESJON 1
Første sesjon er tirsdag 17. november 2015 på Thon Hotel Opera. Foredragsholder er danske Jesper Marcussen.
Han er cand.pæd.psych. og managing partner i Green Andersen Erhvervspsykologi i København. Temaet for
Marcussens foredrag er «Faglig ledelse og ledelsesidentitet – ledelsesrommet og personlig autoritet».
SESJON 2
Annen sesjon er torsdag 3. mars 2016 i Trondheim. Foredragsholder er Ivar Sønbø Kristiansen.
Temaet er «Helseøkonomi». Ytterligere opplysninger kommer senere / publiseres på Ofs nettside.
SESJON 3
Tredje sesjon planlegges til 12. mai evt. 19. mai 2016, Oslo. Foreslått foredragsholder er Bobby Zachariae,
en av Danmarks førende eksperter inden for sundhedspsykologi. Han forsker på sammenhengen mellom kropp
og psyke og evnen til mentalt å påvirke sykdom, sunnhet og livskvalitet.
Norsk overlegeforening
Styret/lederutvalg

Helseorganismens helbred
Liggetid for psykiske lidelser var 3,2 dager i Norge (2010).
I OECD var gjennomsnittet 29,5 dager.
«Det er gledelig at produktiviteten bedres»
Helsedirektør Bjørn Guldvog til Dagens Medisin om utviklingen i psykisk helsevern (2015)
«Every system is perfectly designed to give the result it gets» Paul Batalden

H

elsevesenet kan forstås som en
levende organisme. Fra tid til
annen dukker det opp sykdomstegn.
I sommer ble en avdelingsleder avsatt
etter varsling om sviktende pasientbehandling ved sengeinnskrenkning. Rett
før Overlegen gikk i trykken kom nyheten om at vi i mitt eget sykehus ikke
håndterte pasienter med akutt hode
pine som vi burde. Eksemplene er
mange. Men det stilles da også store
forventninger til leveransen; hver
enkelt pasient skal gis førsteklasses
omsorg og behandling. Samtidig skal
det leveres fagutvikling og forskning i
verdensklasse. Naturligvis innen oppsatt kapasitet og budsjett. Er symptom
ene uttrykk for uskyldige episoder
med snue, eller er det noe alvorlig galt
fatt med selve vesenet?
I dag er spesialisthelsetjenesten
mål- og resultatstyrt gjennom en bestiller-utfører modell. I oppdragsdokumenter gis de ulike delene av organismen beskjed om hvilke krav som skal
nås i perioden. Et visst antall DRG
poeng skal produseres. Ventetidene
skal ikke overstige 60 dager og andelen
fristbrudd skal være nær null. En viss
andel av budsjettene skal avsettes til
forskning. Lovens krav om god og
omsorgsfull behandling inngår ikke i
selve bestillingen, men legges formod
entlig til grunn. Likeledes målet om
fagutvikling og førsteklasses forskning.
Men kvalitet er ingen enkel bestilling. Våre medisinske fag- eller
forskningsdirektører har naturligvis
ingen mulighet til å ha noen som helst
oversikt over alle bevegelsene og alle
de ulike aspekter ved god pasientbehandling, fagutvikling og forskning i
sykehus. Målene må nås ved å lede og

›› Av Christian Grimsgaard, nestleder i Overlegeforeningen
motivere de mange tusen som i det
daglige utgjør den samlede organismen.
For det er i møtet mellom pasient og
behandler mening oppstår. Her skal
god og omsorgsfull behandling leveres.
Erfaringer fra disse møtene og pasientforløpene danner basis i kunnskapsgrunnlaget til klinikeren. På arbeidsplassen, i ulike internasjonale tidsskrift og fagfora utveksles erfaringer
og brytes mot hverandre og forskningskunnskap. I denne brytningen videreformidles erfaringer, og ny kunnskap
blir til.
Fagdirektørens (og øvrig overordn
ede ledelses) rolle må vel da være å
legge til rette for god fagutøvelse, ikke
å bestille et forhåndsdefinert produkt.
Men systemet er uegnet for dette samspillet. 10 000 DRG eller 1000 publikasjonspoeng i bestilling, hva slags? Gode
eller dårlige? Lindring og omsorg eller
harde endepunkt? Skal vi prioritere
kunnskapsoverføring til de som skal ta
stafettpinnen ved neste veksling? Eller
makse output i denne runden. Hvor
tidlig skal vi presse kommunen eller
DPSet til å ta over? Hvor langt skal
strekke oss for å dekke pasientens
behov? Hvor lav terskel skal vi ha for å
utrede akutt hodepine? Hvordan skal
ventelistene håndteres? Øke forløps
tidene for å få ned antall ventende og
registrert ventetid? Eller enda mer
kreative løsninger?
Dagens organisering er sårbar for
ledere som i for sterk grad lever seg
inn i systemets ensidige innbakte logikk. Det egentlige målet og innholdet
i tjenestene passer dårlig inn i Excel
arkene, og etterspørres for sjelden i
styringslinja. I regnearket er en inn
leggelse bare en innleggelse, og alle

DRG poeng like. Pasientbehandling og
fag kan bli sjetonger i et spill for å nå
systemets mål, og hverdagen med
overbelegg og klagemål fra pasienter
og ansatt uvedkommende forstyrrelser.
Hvis systemet hadde vært i nærheten
av perfekt designet kunne kanskje en
slik systemtro tilnærming hatt noe for
seg. Men logikken er grovt utmeislet
uten farge og dybde. Og når man skuer
enkelte sykehusledere på deres fest
taler om produksjonen fortoner hele
virksomheten seg like fattigslig som
finansnæringen.
Så grått er det heldigvis ikke ute i
møtene mellom pasient og behandler.
Ansatte har valgt å jobbe med pasienter
og fag av egen interesse. Jeg kjenner
ingen som lar seg begeistre av eller er
drevet av ønske om å produsere for
Excel-kolonnistene. Derfor utkjempes
det utallige glødende kamper hver
eneste dag i helse-norge, for pasienter,
og for fag. For kapasitet til å ferdig
behandle psykisk lidende, og for å
ivareta pasienter med akutt innsett
ende hodepine på best mulig måte.
Men oppover i styringslinjas korri
dorer er det en nummen fred. Alt
fungerer tilsynelatende alt såre vel,
og hvert lag som en Gore-tex membran
som holder verdikonflikter og problemer
nede og ute. Glimtvis bryter de gjennom til overflaten, og da i form av
avisoppslag om svikt.
Jeg er redd for at gløden i helseves
enet ikke er uutømmelig. Det står ikke
så godt til med selve vesenet. Innretningen sliter på organismen. Som
gradvis tappes for det aller viktigste av
det livgivende; ansattes engasjement,
eierskap og fremtidstro. Please heed
the call. •
OVERLEGEN 3-2015
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Medlemsundersøkelse
vedr. faglighet under press
Foto: Sturlason

OVERLEGEN har sendt ut spørsmål til Ofs medlemmer om utdannings
permisjon (overlegepermisjon) og kurs/kongresser. Dette er en «orienterende»
undersøkelse, hvor spørsmålsstillingene ikke er veldig detaljerte. Overleger
som enda ikke har opparbeidet rett til permisjon kan ikke svare på om de
har fått permisjonen til rett tid eller ikke. Resultatene må derfor tolkes med
forsiktighet.

Redaksjonen i Overlegen har gjennomført en kort spørreundersøkelse omkring kurs og permisjon.

›› Ved Arne Laudal Refsum, redaksjonskomitéen

Analyse, spm 3,4,5,8 og 9

v de 2811 som har svart,
får 62,4% permisjonen
til rett tid. Dette må man
selvfølgelig glede seg over.
Men det er urovekkende at
nær 40% ikke får den tariffestede permisjonen til rett
tid. Når permisjonen utsettes
oppgis avslag fra arbeidsgiver
som årsak i mer enn 40 % av
tilfellene. Dårlig bemanning
oppgis som den hyppigste
årsak for avslag. Også når
medlemmene selv utsetter
permisjon pekes det på dårlig
bemanning som årsak i kommentarene som er sendt inn.
Det ser ut som om ledere har
vanskeligere for å ta ut permisjon enn resten av over
legegruppen. Denne problemstillingen er det derfor
ekstra viktig å klargjøre i
forbindelse med ansettelsesprosessen.

Analyse, spm 3,4,5,8 og 9
1. Har du fått overlegepermisjon (utdanningspermisjon) til riktig tid?
100%
90%
80%
70%

Prosent

A
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60%

64.5%

62.4%

60.6%

50%
37.6%

40%

58.7%
41.3%

39.4%

35.5%

JA
NEI

30%
20%
10%
0%
Total

Seksjonsoverlege uten
personalansvar - overlege

Avdelingssjef/avdelingsoverle
ge, seksjonsoverlege med
personalansvar

Annet

Hvilken type stilling har du?

Total
Har du fått overlegepermisjon
(utdanningspermisjon) til
riktig tid?

JA
NEI
N

62,4%
37,6%
2811

Seksjonsoverlege
uten personalansvar
- overlege
64,5%
35,5%
1667

Prosent
Avdelingssjef/avdelingsoverlege
, seksjonsoverlege med
personalansvar
60,6%
39,4%
454

Annet
58,7%
41,3%
680

2. Har overlegepermisjonen (utdanningspermisjonen) blitt utsatt mer enn 6 månder?
100%

Husker jeg ikke feil, har jeg til sammen hatt 3 uker
overlegepermisjon i løpet av 30 år
88.2%

90%
80%

74.1%

73.7%

Prosent

70%
50%

36.3%

40%
30%
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63.7%

60%

20%
10%

26.3%

25.9%
11.8%

JA
NEI

Har du fått overlegepermisjon
(utdanningspermisjon) til
riktig tid?

JA
NEI
N

62,4%
37,6%
2811

64,5%
35,5%
1667

60,6%
39,4%
454

58,7%
41,3%
680

2. Har overlegepermisjonen (utdanningspermisjonen) blitt utsatt mer enn 6 månder?
100%

88.2%

90%
80%

74.1%

73.7%

70%

63.7%

Prosent

60%
50%
36.3%

40%
26.3%

30%

25.9%

20%

Jeg har ikke søkt
da det ikke har
vært mulig å få noen
vikarer i min stilling

JA
NEI

11.8%

10%
0%
Total

Seksjonsoverlege uten
personalansvar - overlege
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Avdelingssjef/avdelingsoverle
ge, seksjonsoverlege med
personalansvar

Annet
22.09.2015 11:32

Hvilken type stilling har du?

Total
Har overlegepermisjonen
(utdanningspermisjonen) blitt
utsatt mer enn 6 månder?

JA
NEI
N

Prosent

Powered by www.questback.com
Avdelingssjef/avdelingsoverleg
e, seksjonsoverlege med
Annet
personalansvar

Seksjonsoverlege
uten
personalansvar overlege
74,1%
25,9%
588

73,7%
26,3%
1050

Analyse, spm 3,4,5,8 og 9

88,2%
11,8%
178

63,7%
36,3%
278
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3. Er det arbeidsgiver som har avslått overlegepermisjonsøknad?
Hvilken type stilling har du?

Prosent

Har ikke fått medhold i å ha krav på overlegepermisjon
da jeg har stilling som avdelingssjef/avdelingsoverlege
100%

Seksjonsoverlege
uten
personalansvar overlege
74,1%
58.5%
25,9%
588
41.5%

Har overlegepermisjonen
(utdanningspermisjonen) blitt
utsatt mer enn 6 månder?

JA
NEI
N

Prosent

90%
Total
80%
70%
73,7%
26,3%
60%
1050
50%
40%

Avdelingssjef/avdelingsoverleg
e, seksjonsoverlege med
personalansvar

Annet

88,2%
11,8%
178
43.8%

63,7%
36,3%
278

56.2%

68.0%

56.8%
43.2%

JA

32.0%

30%

NEI

3. Er det arbeidsgiver som har avslått overlegepermisjonsøknad?
20%
10%
100%

0%

90%

Total

80%

68.0%

Prosent

70%

58.5%

60%
50%
40%

Seksjonsoverlege uten
personalansvar - overlege

43.8%
32.0%

30%
20%

Er det arbeidsgiver som har
avslått
overlegepermisjonsøknad?

10%
0%
Total

Seksjonsoverlege uten
personalansvar - overlege

Annet

56.8%
Hvilken type stilling har du?
43.2%

56.2%

41.5%

Avdelingssjef/avdelingsoverle
ge, seksjonsoverlege med
personalansvar

Total
JA
NEI
N

41,5%
58,5%
1037

Avdelingssjef/avdelingsoverle
ge, seksjonsoverlege med
personalansvar

JA Prosent
Seksjonsoverlege
Avdelingssjef/avdelingsoverlege,
uten personalansvar NEI seksjonsoverlege med
- overlege
personalansvar
43,8%
32,0%
56,2%
68,0%
582
178

Annet
43,2%
56,8%
271

Annet

Hvilken type stilling har du?

Total
Er det arbeidsgiver som har
avslått
overlegepermisjonsøknad?

JA
NEI
N

41,5%
58,5%
1037

Seksjonsoverlege
uten personalansvar
- overlege
43,8%
56,2%
582

Prosent
Avdelingssjef/avdelingsoverlege,
seksjonsoverlege med
personalansvar
32,0%
68,0%
178

Annet
43,2%
56,8%
271
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4. Har du fått dine 2 kursuker (10 arbeidsdager) siste 12 måneder?
100%
90%
80%
70%
60%
54.7%
Kronisk under50%
45.3%
bemanning i
40%
flere
årogkan
Analyse,
spm 3,4,5,8
9
30%
pekes på som
20%
årsak
10% siste 12 måneder?
4. Har du fått dine 2 kursuker (10 arbeidsdager)

58.9%

Prosent

55.2%

52.1%

47.9%

44.8%

JA

41.1%

NEI
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0%
Total

100%

Spekter

Virke

Annet

90%
80%

Prosent

70%
60%

54.7%

50%

45.3%

40%

58.9%
55.2%
Har du fått dine 2 kursuker (10 arbeidsdager) siste 12
47.9%
måneder?
44.8%
41.1%

JA
52.1%
NEI
N

Hvilket tariffområde tilhører du?
Prosent
Total
Spekter
Virke
54,7%
55,2%
58,9%
45,3%
44,8%
41,1%
JA
2869
2394
129
NEI

Annet
47,9%
52,1%
236

30%

5. Har du fått mer enn 2 uker (10 dager) ?

20%
10%

100%

0%

Det har ikke vært riktig å prioritere leders (min) permisjon
pga arbeidssituasjon og omorganiseringer
90%
Spekter

Total

Virke

80%

74.7%

Hvilket tariffområde tilhører du?
Prosent
Total
Spekter
Virke
54,7%
55,2%
58,9%
45,3%
44,8%
41,1%
2869
2394
129

Prosent

70%

Har du fått dine 2 kursuker (10 arbeidsdager) siste 12
måneder?

Annet

76.1%

60%
50%

JA
NEI
N
25.3%

40%
30%

69.1%

64.5%

Annet
47,9%
52,1%
35.5%
236

JA
NEI

30.9%

23.9%

20%

5. Har du fått mer enn 2 uker (10 dager) ?

10%
0%
Total

100%

Spekter

Virke

Annet

90%
80%

76.1%

74.7%

Prosent

70%

69.1%

64.5%

60%
JA

50%
40%
30%

35.5%
25.3%

NEI

30.9%

23.9%

20%
10%
0%
Total
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Spekter

Har du fått mer enn 2 uker (10 dager) ?
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Virke

JA
NEI
N

Annet
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Hvilket tariffområde tilhører du?
Prosent
Total
Spekter
Virke
Annet
25,3%
23,9%
35,5%
30,9%
74,7%
76,1%
64,5%
69,1%
1550
1308
76
110
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Of-styrets fokusområder for 2015-2017
Of-styret skal følge «Prinsipp- og arbeidsprogram» vedtatt av Landsrådet i vår. Men styret vil
spesielt satse på noen utvalgte hovedtemaer. Temaene er store og viktige for våre medlemmer,
men de er også viktige for en god spesialisthelsetjeneste for pasientene. Her gis en kort presentasjon av fokusområdene for perioden.

OPPFØLGING AV
SYKEHUSPLANLEGGING I NORGE

Regjeringens forslag til Nasjonal helseog sykehusplan legges fram høsten
2015 og skal behandles i Stortinget i
2016. Of var tidlig ute med initiativ til
en slik plan fra overordnet politisk
nivå, og vi ønsker å følge dette arbeidet
tett videre. Vi vet ikke hvor konkret
den blir, eller hvilke prinsipper som
legges til grunn. Vi vil bidra med innspill for å sikre gode lokalsykehus samt
nødvendige akuttfunksjoner for befolkningen i by og land. Både bredde,
nærhet og spisskompetanse må sikres.
Sentralisering skal ikke være større
enn den må være, og mulighetsrommet
for desentralisering må utnyttes. Stordriftsfordeler er ofte overvurdert,
stordriftsulemper tilsvarende undervurdert.
ARBEIDSMILJØ I SYKEHUS

Et godt arbeidsmiljø er en forutsetning
for god pasientbehandling og høy pasientsikkerhet. Arbeidspresset er for
stort og innflytelse over egen arbeidsdag for liten i mange sykehus. Høy
beleggsprosent, korte liggetider for
pasientene, dårlig fungerende IKTsystemer og for lite fokus på kvalitet og
verdiskapning for pasientene skaper
stress, frustrasjon og for dårlig trivsel.
Leger motiveres av å kunne gjøre en
best mulig jobb for pasientene, og vi
krever bedre tilrettelegging. Vi trenger
bedre organisering, hensiktsmessige
tjenesteplaner, god livsfasepolitikk og
et nært samarbeid mellom ledelse og
ansatte for å finne de beste løsninger
for pasientene og for god drift. Det
ligger et stort uforløst potensial i større
innflytelse for ansatte.

FAGLIG UTVIKLING

Den faglige leveransen til pasientene skal
ha høy kvalitet og må utvikles kontinuerlig. Vi trenger raskere implementering av
nye behandlingsmetoder og bruk av nytt
utstyr og bedre medikamenter. Forbedr
ingsarbeid må bli en andel av alle ansattes arbeid, og ledere må i større grad
etterspørre og legge til rette for god og
sikker kvalitet. Spesialistutdanningen må
ha nødvendig kvalitet og kapasitet, og
overleger må ha både tid og finansiering
for etterutdanning.
EVALUERING AV FORETAKSMODELLEN
OG ALTERNATIVER FRAMOVER

Økonomi vektes alt for mye i styring og
ledelse av spesialisthelsetjenesten på
bekostning av det helsefaglige. Det er for
mye styring og topptung ledelse, pasientnære ledere har for liten myndighet, og
de ansattes erfaringer og forslag til forbedringer er for lavt verdsatt. Krav til
lojalitet og mangelfullt rom for nødvendig kritikk skaper inntrykk av at model-

len har utviklet seg i en mer totalitær
retning enn hensikten var. Det er for
liten reell oppmerksomhet på hva som er
best for pasientene. De ansattes innflyt
else og medvirkning blir for ofte symbolsk
eller som et alibi. Finansieringsmodellen
for nye bygg setter effektiviseringskrav
der innsparing synes å få høyere vekt
enn hensynet til pasientbehandlingen.
Vi ønsker å ta prosessen videre, fra
kritikk til konstruktive innspill til forbedring av modellen eller alternativer.
Til dette har vi alliert oss med flere
foreningsledd i Legeforeningen og vil
også bruke ekstern spisskompetanse.
Skolering av og støtte til våre medlemmer som sitter i HF-styrer, RHFstyrer og andre sentrale organer
En del av våre medlemmer sitter i
ansvarsfulle posisjoner i styrer og har
behov for kunnskap og verktøy når de
skal bidra i utviklingen av spesialisthelsetjenesten. Vi ønsker å bidra til
opplæring som utfyller den man får
andre steder. •
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The times they are a-changin
Diskusjonen om fremtiden for våre lokalsykehus er av gammel dato, men har
blitt revitalisert av regjeringens varslede sykehusplan. Det har vært interessant å
følge debatten bølge frem og tilbake både innad og utenfor vår forening. Jeg
tror ikke at jeg er alene om å ha blitt betydelig opplyst underveis. Det er bra.

››

Av Christian Grimsgaard, nestleder i Overlegeforeningen

T

il skille fra tidligere runder har
nå lokalsykehusenes stemme
kommet tydeligere frem. Samtidig har
tilhengerne for de store sykehusene
vært mindre skråsikre enn i tidligere
runder. Når de først har ytret seg har
det også overraskende ofte vært til
støtte for lokalsykehusene. Det må ha
skjedd en klima-endring.
Helseministeren satte kniven på
Legeforeningens strupe i sykehustalen
tidlig i januar; dere må endre posisjon
og støtte vår modell med lokalsykehus
uten akutt-kirurgi. Ministeren mer
enn antydet at ellers ville det være vår
forening som fremtvang nedleggelse av
halvparten av landets sykehus. Det var
ingen fremtid i å videreføre akuttberedskap i kirurgi i alle landets avkroker.
Kvaliteten var for ujevn og utviklingen
ville uvergelig fremtvinge enda større
grad av sentralisering.
Ministerens fremstilling er velkjent,
og lyder som et ekko av en kanon fremført av helseledere i en årrekke. Under
har en kunnet ane oppfatninger om at
mange lokalsykehus er dyre og dårlige,
og at befolkningens støtte til dem skyldes en blanding av lokalpatriotisme og
uvitenhet; de kjenner ikke sitt eget beste.
Men går en påstandene om svak kvalitet og dyre tjenester nærmere etter i
sømmene er de svakt belagt. Tvert i mot
sliter man i mange studier med å finne
støtte for at kvaliteten er svakere i mindre sykehus, også for prosedyrer hvor
en slik sammenheng burde være opplagt1. Fra Danmark ble det nylig presentert en studie som viste at dødeligheten
etter lårhalsbrudd var betydelig lavere i
de minste sykehusene2. I Norge er ikke
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Nasjonal sykehusplan er et viktig helsepolitisk dokument og vil være et hovedtema
framover. Grimsgaards innlegg viser hvor sentral diskusjonen om lokalsykehusene er,
og foregriper neste nummer av Overlegen som vil ha Lokalsykehusene som tema.
Red.

bildet like entydig, men registerdata gir
ingen indikasjon på at det er sykehusstørrelse som avgjør kvalitet i behandling for denne tilstanden. Pasientene er
imidlertid gjennomgående med tilfreds
med behandlingen de mottar i mindre
enheter 3.
At det er dyrere å drive små sykehus
er også en påstand det er vanskelig å
finne god støtte for. Tvert i mot er de
mest effektive sykehusene våre små og
mellomstore. Kostnad per produserte
DRG poeng kan være nær dobbelt så
høy i et større sykehus enn i de mest
effektive mindre. Og de mindre får
mer ut av hver enkelt lege.
Hva er det da som gjør direktører i
foretakene så hissige på å legge ned
tilbudene i de mindre underbrukene?
Har de ikke tallmaterialet på stell?
Kjenner de ikke til pasienterfaringene
eller studiene som viser at kvalitet og
økonomi kan være vel så god i de minste
enhetene? Kanskje. Men en annen
forklaring er nærliggende.
Forbruket av helsetjenester varierer
nemlig med avstand til tilbudet. Legger
foretaksledelsen ned hundre senger på
et lokalsykehus kan derfor disse erstattes med et langt færre antall på hovedbruket. Derfor kan foretakene tjene på
å legge ned selv høyeffektive enheter
og flytte aktiviteten til mindre effektive

større bruk. Og det er dette som skjer.
Nedleggelse av mindre sykehus følges
av en samlet sengeinnskrenkning.
Etter mitt syn er vi dårlig rustet for
å forebygge denne type sentralisering
hvor periferien betaler regningen for
dårlig økonomi eller store ambisjoner
ved hovedbølet. Foretaksledelsen sitter
oftest i de største sykehusene. Ved å
legge ned tilbudet i mindre enheter
kan de saldere underskudd og muliggjøre investeringer i eget sykehus.
Regningen sendes umerkelig til periferien hvor innbyggerne sitter igjen med
et svekket tilbud. Argumentasjonen
som fremføres for strukturendringen
er gjerne knyttet til kvalitet og like
verdig behandling.
Men likeverdig behandling blir det
sletts ikke ved denne type distribusjon av
helsetjenester. Innbyggerne nær de store
sykehusene gis et bedre tilbud med kort
reisevei, og har da også høyere forbruk
av helsetjenester enn periferien.
Norges geografi og bosettingsmønster
gjør ambisjonen om likeverdig tilbud
mildest talt krevende. I realiteten vil
dette være uoppnåelig før vi alle bor
på det sentrale Østlandet. Avstand til
helsetjenesten vil alltid være en viktig
kvalitetsfaktor. Dette gjenspeiles i det
hardeste av alle endepunkt; dødelighet.
Mange tilstander har stor hastegrad, og

mange sykdomstilfelle overlever ikke
lang transportvei. Risiko for tidlig død
er vesentlig høyere for innbyggere som
er bosatt langt unna nærmeste sykehus4.
Hva så med Høies forslag om sykehus uten akuttkirurgi? Landsstyre
møtet 2015 var overraskende avvisende.
Resolusjonen som ble vedtatt talte
ministeren midt i mot; akuttsykehus
skal ha akuttkirurgi. For egen del har
jeg i mitt stille sinn lurt på om det en
del steder vil være riktig å flytte akuttkirurgien, men opprettholde indre
medisin. Men etter å ha besøkt og
snakket med leger som jobber i disse
små sykehusene tenker jeg annerledes.
Dels fordi kvaliteten på kirurgien de
aller fleste steder er god, og dels fordi
akuttkirurgisk tilstedeværelse er så
avgjørende for helheten. Jeg sitter
igjen med et inntrykk av at å fjerne
akuttkirurgi er som å rive ut en av
sykehusets fire vegger. De gjenværende
legene jobber med en kald trekk i
nakken. På godværsdager kan det gå
greit, men når uværet setter inn står
man alene uten dekning. Med årene
siver fukt inn i tak og vegger og huset
går opp i limingen.
Debatten om sykehusenes innretning
og fremtid har hatt godt av arbeidet
med nasjonal sykehusplan. Kvalitet og
svakheter ved både store og små sykehus har kommet tydeligere frem, og
sammenhengene mellom de ulike
disiplinene i medisinen har blitt bedre
fremstilt. Hvis vi nå også kan bringe
avstandsfaktoren og forbruksmønstre
inn i diskusjonen burde forutsetningen
være de beste for en opplyst debatt når
sykehusplanen presenteres i høst. Det
er ikke verst.
Mer om lokalsykehus i neste nummer
av Overlegen. •

Ikke helt fornøyd
med lederen din?
Kanskje kunne DU gjort det bedre selv?

Of støtter deg

Søk Ofs lederstipend
Se mer på
www.overlegeforeningen.no
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Legers arbeidstid og tidsbruk
Hvor mye leger jobber og hva legene bruker arbeidstiden til,
får stadig oppmerksomhet i media,1 2 fagforening3 4 og forskning.5-7

››

 Av Judith Rosta er seniorforsker ved LEFO-Legeforskningsinstituttet
og Olaf G. Aasland er seniorforsker ved LEFO-Legeforskningsinstituttet
og professor emeritus ved Avdeling for helseledelse og helseøkonomi,
Institutt for helse og samfunn, Universitetet i Oslo.
Foto: Privat
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egeforskningsinstituttet har unike
data om legenes arbeid og helse. I
Legepanelet har vi annethvert år siden
1994 fulgt et tilnærmet representativt
utvalg på ca. 1 600 leger med (postale)
spørreskjemaer. Dette gir oss mulighet
til å se på utvikling og endringer over
tid. Panelet er blitt supplert med yngre
leger i 2000, 2008 og 2012 etter hvert
som andre ble pensjonert.8
Nokså identiske spørsmål om tidsbruk er benyttet på alle spørretidspunkter, sist gang i 2014 hvor vi spurte
slik: «I en gjennomsnittlig arbeidsuke,
inkludert vakter og eventuelt bistilling(er), omtrent hvor mange timer
bruker du på: (a) Pasientarbeid (all
direkte kontakt med enkeltpasienter
eller deres pårørende, inkludert tele
foner etc.), (b) Møtevirksomhet (tverrfaglige teammøter, journalmøter, veiledningsmøter etc.), (c) Papirarbeid,
telefoner, e-post, dataregistrering
( journaler, attester, epikriser, annet
dokumentasjonsarbeid), (d) Faglig
Litteratur

oppdatering, (e) Annet og (f ) Til
sammen.»
Ukearbeidstid

En studie om norske sykehuslegers
arbeidstid i perioden 1994-2012 viser
at den gjennomsnittlige ukearbeids
tiden holdt seg stabil for overleger
(mellom 46-47 timer) og for leger i
spesialisering (mellom 45-46 timer)
– forskjellen er ikke statistisk signifikant. Mannlige leger (mellom 47-48
timer) anga signifikant høyere timeantall enn deres kvinnelige kolleger (mellom 43-45 timer) gjennom hele perioden, med unntak av i 2004. I 2012 var
ukearbeidstiden noenlunde lik for ulike
stillingskategorier: overleger, LISleger, fastleger, privatpraktiserende
spesialister, leger i administrativ
stilling og for fulltidsforskere.6
Direkte pasientkontakt

I en studie med data fra 2000 til 2008
så vi på hvor stor andel av fastlegenes

arbeidstid som går med
til direkte pasientkontakt. Vi fant at
tidsbruk på direkte pasientarbeid var
uendret gjennom perioden, og utgjorde
ca. 70 % av den totale ukearbeidstiden.5
I motsetning til tallene for fastlegene
viser de foreløpige analysene av direkte
pasientarbeidstid for sykehuslegene
en nedgang, fra 59 % i 1994 til 47 %
i 2010.4 For ulike stillingstyper ved
sykehusene har andelen direkte pasienttid gått ned i perioden 2000-2010, for
legeledere fra 46 % til 35 %, for over
leger fra 54 % til 46 % og for LIS-leger
fra 57 % til 47 %.9
Disse resultatene må tolkes med
forsiktighet. Det dreier seg om gjennomsnittstall for store grupper, som
ikke fanger opp lokale variasjoner
mellom jobbtyper eller helseforetak.
Vi arbeider nå med å inkludere data fra
2014, og vil sannsynligvis publisere en
artikkel som beskriver endringene i
pasientarbeidstid mellom 1994 og 2014
i løpet av året. •

Amundsen I, Helgesen K. Leger på papiret. VG, 12. August 2013.
Hafstad A, Stenseng S, Moe I. Bare halve tiden til pasientene. Aftenposten, 8. Februar 2008.
3.
DNLF. Statusrapport: Rom for faglighet - til pasientens beste! Oslo: Den norske legeforening, 2005.
4.
DNLF. Statusrapport: Med kvalitet som ledestjerne - Balanserte mål gir god kurs. Oslo: Den norske legeforening, 2011.
5.
Aasland OG, Rosta J. Fastlegenes arbeidstid 2000-08. Tidsskrift for den norske legeforening 2011;131(11):1076-80.
6.
Rosta J, Aasland OG. Weekly working hours for Norwegian hospital doctors since 1994 with special attention to post
graduate training, work–home balance and the European Working Time Directive: a panel study. BMJ Open 2014;4(10).
7.
Rosta J, Aasland OG. Work hours and self rated health of hospital doctors in Norway and Germany. A comparative
study on national samples. BMC Health Services Research 2011;11:40.
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BOKANMELDELSE

››

Av Anne-Karin Rime
styremedlem Overlegeforeningen

Når noe går galt
Når noe går galt er en bok
om skam, skyld og ansvar
i helsetjenesten.
Den er skrevet av Terje
Mesel som er utdannet teolog. Han har en doktorgrad
fra det medisinske fakultet
i Oslo som omhandler en
studie av sykehuslegers
profesjonsetiske refleksjoner.
Både doktorgraden og denne
boken er basert på dybdeintervjuer med leger og helsepersonell.
Den første delen av boken
beskriver hvordan arbeidet
er lagt opp og diskuterer utfordringene med utvelgelse
av materiale og historier.
Han presiserer her at det
ikke er fortellinger om pasienter, men om helsearbeid
ere og deres opplevelse
rundt en uheldig hendelse
som er temaet for boken.
Boken går over i en teoretisk innledning hvor begrep
ene skam, skyld og ansvar

blir definert og beskrevet.
Her er flere gode beskrivelser som er underbygget med
eksempler fra historier og
fra andre forfattere som har
skrevet om temaet.
Hoveddelen av boken
analyserer så de ulike hend
elsene som helsearbeiderne
har opplevd, og ser disse i
lys av begrepene skyld,
skyldfølelse, skam og ansvar.
Boken er formidlet slik at
alle kan «kjenne» seg igjen i
flere historier og det gjør at
det er interessant å lese
analysene. Ikke alle analys
ene er man umiddelbart
enige i, og det krydrer boken
og gjør at en får lyst til å
diskutere den med andre.
Historiene og kunnskapen
Mesel formidler er nyttig og
lærerik lesing og anbefales
til alle som vil lære mer om
hvordan en kan forstå egne
og kollegaers reaksjoner
etter uheldige hendelser. •
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Ortopedi i England
Helsepolitikk er alltid et brennhett tema i enhver valgkamp. Det skyldes naturligvis at det
er noe velgerne, dvs folket, er opptatt av. Det angår alle, og alle har erfaring med helse
vesenet, som pasient eller pårørende. Men det er en annen grunn til at helsepolitikk alltid
er fremst i mediabildet. Hadde det bare vært en måte å organisere helsevesenet på ville
ikke sykehusstruktur, samhandlingsreformer, fastlegeordning og trygderettigheter vært den
viktigste debatten i offentligheten år etter år. Men det finnes mange måter å organisere
et helsevesen på, og det er slettes ikke sikkert at vår modell er den beste.

›› Av Per-Henrik Randsborg

J

eg har i to år jobbet som ortoped
ved Guy’s & St.Thomas Hospital
midt i London. Det er et av National
Health Service (NHS) største sykehus
med over 11 000 ansatte. Sykehuset
består av to gamle og ærverdige sykehus som ble slått sammen til et stort
foretak på begynnelsen av 90-tallet
(høres det kjent ut?). Det er ca 20
minutters gåtur mellom sykehusene.
St Thomas Hospital (fra 1100-tallet)
ligger ovenfor Westminster, og Guy’s
Hospital (1721) ligger ved London
Bridge. All traumatologi er lagt til
St.Thomas, mens elektiv kirurgi er lagt
til Guy’s. Jeg har for det meste jobbet ,
med knekirurgi på Guy’s, men jeg har
hatt overlegevaktene på St Thomas.
Helsevesenet i Storbritannia er
hovedsakelig offentlig, som i Norge.
Det er derfor en del likehetstrekk, som
gjør at dette er et land vi ofte sammenligner oss med og tar impulser fra i
helsepolitikken. National Health
Service (NHS) ble stiftet i 1948, da det
ble klart at de veldedige organisasjon
ene som tidligere hadde drevet helsetjenestene i landet ikke hadde kapasitet
til å påta seg de store oppgavene som
ventet etter krigen. NHS sikrer alle
briter gratis helsehjelp, og selv om
mange forbinder Storbritannia med
privatisering av offentlige oppgaver
(tog, post, universiteter osv) har NHS
forblitt offentlig. Men britene er et
liberalt folkeslag, med toleranse og
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tradisjon for privat virksomhet. Det
har derfor hele tiden eksistert et privat
helsetilbud parallelt med det offentlige.
Det er hovedsakelig i de store byene at
det er en vesentlig privat helsevirksomhet, noe som kommer best til uttrykk i
den berømte Harley Street i London.
Der ligger de private klinikkene på
rekke og rad og tilbyr alt fra kreftbehandling og plastikk kirurgi, til astral
terapi og årelating vha blodigler. Harley
Street er nærmest synonymt med privat
helsevesen i England, og det sies at
gata har den høyeste konsentrasjonen
av medisinsk ekspertise i verden.
Spesialisthelsetjenesten i Storbritannia er bygget opp ganske annerledes
enn i Norge. For det første er selve
spesialiseringen mye mer formalisert
enn hjemme. Man må som nyutdannet
lege søke seg inn på de ulike spesialiteters utdanningsløp. For ortopedi betyr
det å komme inn på «orthopaedic
training program». Det finnes flere av
disse, geografisk fordelt rundt om i
landet. Man blir da en del av et årskull
med «registrars» (assistentleger) som
de neste 6 årene sendes rundt omkring
på sykehusene i området, i en rotasjonsordning som gjør at de etter seks år har
vært innom alle deler av ortopedien.
Underveis må de også ta flere eksam
ener. Den siste store eksamen på 5. året
har stor strykprosent, og kandidatene
bruker 3-4 måneder på å lese seg opp,
nærmest som siste året på legestudiet.

Spesialisthelsetjenesten i Storbritannia er bygget opp ganske annerledes enn i
Norge. For det første er selve spesialiseringen mye mer formalisert enn hjemme.
I andre enden av dette utdanningsforløpet finner man meget godt skolerte
unge ortopeder. Det er ikke sjeldent jeg
har blitt imponert over de nærmest
leksikale kunnskapene mine britiske
kollegaer sitter inne med.
Men som ferdig ortoped i Storbritannia får man ikke jobb. Man må først ha
en delspesialitet, som riktignok ikke er
formalisert, men som bestemmes ut fra
hva slags fellowship man tar etter endt
spesialisering.

Når man så endelig blir overlege,
er det ikke uvanlig å jobbe 2-3 dager
i det offentlige og 2-3 dager privat.
Ingen synes å mene at dette er et problem. Men det er klare regler for hva
man kan gjøre privat. Hovedregelen
er at man ikke skal tilby kirurgiske
inngrep privat som man ikke også
gjør offentlig. Det betyr for eksempel
at en knekirurg ikke kan operere
karpaltunellsyndrom eller hallux
valgus privat.

Den største forskjellen mellom norsk
og britisk helsevesen er pasientenes vei
til operasjonsbordet. For det første er
det vanlig med navngitt henvisning.
Det betyr at fastlegene har et nettverk
av spesialister som de stoler på og er
fornøyde med, som de sender pasientene
sine til. Når søknaden så kommer til
sykehuset, sørger sekretærene for at
pasienten kommer til den navngitte
legens poliklinikk (selv om det er kort
ere ventetid til en kollega). Pasienten

Foto: Lukasz Pajor / Shutterstock.com
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treffer da ortopeden eller hans (eller
en sjelden gang hennes) fellow på
poliklinikken som iverksetter behandling etter behov. Hvis det foreligger
operasjonsindikasjon, settes pasienten
opp på denne ortopedens operasjonsliste. All oppfølging siden skjer på hans
poliklinikk. Det er altså et krystallklart
ansvarsforhold mellom pasient og
kirurg. Skulle det dukke opp komplikasjoner underveis vil andre leger kontakte den ansvarlige ortoped eller hans
team før eventuelle tiltak settes i gang.
Denne klare kommandolinjen er åpenbart i pasientens interesse. Det blir
kontinuitet i behandlingen og det er
veldig tilfredsstillende å se sine egne
pasienter både før og etter kirurgi. Det
oppstår heller ingen diskusjon om hva
som skal gjøres med de ulike pasientene,
ettersom det er så åpenbart hvem som
har ansvaret og beslutningsmyndighet.
Når det er sagt er det ofte at kollegaene
ber om hjelp, både til å ta unna ventelister og til håndtering av vanskelige
tilfeller.
Ulempen med dette systemet er at
det er veldig personavhengig, og leger
som gjør rare og tvilsomme inngrep
kan ha mulighet til å fortsette over lang
tid uten at noen griper inn. Men pga de
trange nåløyene som skal til for å få
jobb er de fleste allerede meget godt
kvalitetssikret. Videre har man innført
en obligatorisk «revalidation» av alle
leger hvert 5 år. Dette er en omfattende
prosess som består av en meget bred tilbakemelding om egnethet fra kollegaer
og pasienter. For å unngå nepotisme
må man skaffe tilbakemeldinger fra
flere titalls kollegaer, både de over og
de under i hiarkiet, samt andre yrkesgrupper som sykepleiere og sekretærer.
Til sist må man få en skriftlig anonym
tilbakemelding fra over 40 pasienter
som skal uttale seg om din egnethet
både mtp faglighet og bed-side manners.
Det er et ressurskrevende arbeid, som
jeg også måtte gjennom som ny lege i
landet. I tillegg til denne grundige og
regelmessige vurderingen av den enk
elte lege har man månedlige møter for
hele avdelingen der alle komplikasjoner
gjennomgås i plenum. Man fører statistikk over de ulike kirurgers komplikasjonsrate. På den måten kan man
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Det felleskapet som finnes i en ortopedisk avdeling i
Norge som møtes hver dag til morgenmøte er det jeg
gleder meg mest til å komme tilbake til.

Per-Henrik Randsborg

plukke opp om en kirurg skiller seg
vesentlig ut. Dette kan høres ubehagelig ut, som et slags overformynderi,
men det er helt essensielt i denne
strukturen, og både tonen og hold
ningene til komplikasjoner er fornuft
ige og profesjonell. Det kan nevnes at
Guy’s Hospital driver med uttalt revisjonskirurgi, og komplikasjonsraten
til revisjonskirurgene er naturligvis
mye høyere enn de som kun driver
med primærkirurgi. Dette forstår alle
(bortsett fra økonomiavdelingen).
En ortopedisk avdeling i Storbritannia er altså vesentlig annerledes bygd
opp enn i Norge. Avdelingsoverlegen
har ikke det kliniske ansvaret på
samme måte som hjemme. Avdelingen
er en løsere organisasjon der ulike
«consultants» organiserer sin kliniske
virksomhet. Avdelingens hovedopp
gave er logistikk for å skaffe operasjonsstuer til kirurgene, sengeplasser
til pasientene, plass på poliklinikken
osv. Hver ortoped har i mye større grad
enn i Norge autonomi for behandlingsstrategier for sine pasienter. Det strekker seg helt til implantatvalg, selv om
sentrale føringer på valg av protese
produsenter innføres av flere og flere
sykehus. Men overlegene har stor
råderett over egen hverdag. Både når
det gjelder poliklinikk og operasjonsdager. Hver overlege har sin egen
operasjonsdag, gjerne en dag i uka,
som de fyller opp med pasienter fra sin
egen poliklinikk. Valg av behandling
for ulike lidelser varierer også mellom
kirurgene, men ikke utenfor det som er
god klinisk praksis. Den postoperative
rehabiliteringen varierer også i viss
grad mellom kirurgene, og det kan
være en utfordring for sykepleiere
og fysioterapeuter på avdelingen å
skille mellom de ulike legers pasi
enter. Men det står klart og tydelige

på den (håndskrevne) operasjons
beskrivelsen…
Storbritannia er ikke utpreget teknologisk, og de fleste sykehus holder
fremdeles på med papirjournaler. Det
er om mulig ennå mer rot og fortvilelse
rundt elektronisk pasientjournal i
Storbritannia enn i Norge. På Guy’s har
man for øyeblikket landet på et slags
halvfabrikat, der det meste finnes i
papirjournalen, men polikliniske brev,
røntgenbilder og blodprøver finnes
elektronisk. Fordelen med dette er at
sykehusene har beholdt et stort antall
sekretærer, som holder de må hjulene i
gang. Man har også flere sykepleiere og
vaskere på operasjonsavdelingen som
gjør at tempoet på operasjonsstuen er
meget høyt. Faktisk så høyt at det av og
til kan være vanskelig å få i seg lønsj på
en travel og lang operasjonsdag. Men
det ser jeg på som et luksusproblem.
Nå skal jeg komme tilbake til Norge
og Ahus etter tre meget lærerike år i
London. Det er fordeler og ulemper
med begge systemene. Det beste med
London var den selvråderett jeg opplevde å få etter hvert, både over operasjonsteknikk, og også over planlegging
av operasjonsdagen og poliklinikken.
Det verste var de lange dagene, ingen
avspasering og forventingen om å
kunne stille opp for mine pasienter i
ferier, helger, kvelder og netter, selv
uker og måneder, sågar år, etter operasjonen. Det felleskapet som finnes i en
ortopedisk avdeling i Norge som møtes
hver dag til morgenmøte er det jeg
gleder meg mest til å komme tilbake
til. Og så gleder jeg meg til ikke å gå i
dress hver dag. •

HEI DU!
Vil du bli med på Ofs
vårkurs på SVALBARD 2016?

Til neste år er det 55 år siden Overlegeforeningen ble stiftet.
Vårkurset skal arrangeres i Longyearbyen i tidsrommet tirsdag
12. april – fredag 15. april 2016. Som vanlig, blir det foredrag
om aktuell helsepolitikk, overlegenes arbeidsliv og noe faglig.
Overlegeforeningens årsmøte skal også gjennomføres. Det
viktigste nå er at du setter av tidspunktet for å være med til
Svalbard, bli oppdatert, diskutere med kollegene og ha inn-flytelse på Overlegeforeningens politikk. Dette blir et vårkurs
utenom det vanlige!

Foto: Jon Helle

Mer detaljert program kommer senere
– følg med på Ofs hjemmeside www.overlegeforeningen.no
Reise- og oppholdsutgifter vil
bli dekket for Ofs medlemmer.
Kursavgift kr. 2.000,- (gjelder ikke for landsrådet).
Alternative utflukter må dekkes av den enkelte selv.
Styret / kurskomiteen
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Euromelanomadagen
– med fagkunnskapen
i sentrum
Ikkje noko land har fleire dødsfall som skuldast malignt
melanom (føflekkreft ) enn Noreg. Både talet på krefttilfelle
og talet på dødsfall som skuldast hudkreft aukar.
Kvifor er det slik og kva kan gjerast med det?

Av Turid J. Thune
››styremedlem
Overlegeforeningen

H

udkreft er den einaste krefttypen
som er lett synleg på utsida og
skulle vere lett å oppdage tidleg. Truleg er manglande kunnskap blant folk
flest hovudårsaka til at så mange nordmenn både får føflekkreft og døyr av
det. I Australia har ein gode tal på at
informasjonakampanjar hjelper. Kampanjane i Australia er statleg finansierte,
og studiar viser at ein sparer ca. to
dollar for kvar dollar som er investert.
Euromelanoma er ein europeisk
kampanje som har til føremål å auke
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kunnskapen i befolkninga om malignt
melanom ved å auke fokus på gode
solvanar, oppfordre til å undersøkje
huda si jamleg og oppdage mistenkjelege hudforandringar tidleg. Noreg har
delteke i dette programmet dei siste to
åra. Kampanjen består i å få høg mediedekning rundt tematikken både før og
etter det som blir kalla Euromelanomadagen, ein dag der hudlækjarar i dei
fleste europeiske land konsentrerer seg
om undersøking av og informasjon til
personar som er i høg risiko for å ut-

vikle føflekkreft. I Noreg blir alle hudlækjarar oppmoda om å delta. Alle
melder inn kor mange pasientar ein
har kapasitet til å ta mot i løpet av
dagen, og via ein sentral kan personar i
risikogruppa bestille time til den lokale
hudlækjaren.
I 2015 deltok alle sjukehus (13) der
det er tilsett hudlækjar, sju avtalespesialistar og sju private hudlækjarar.
Mediedekninga var gledeleg god, både
nasjonalt og lokalt. Kreftforeningen
var ein viktig samarbeidspartnar for å

Overlege PhD Rita Grude Ladstein. Dermatoskopi, øving gjer meister. Foto: Turid J. Thune

få ut informasjon til publikum. Nett
sida var godt besøkt, og alle timane var
fullbooka. På mi eiga avdeling på Haukeland universitetssjukehus (HUS) var
alt organisert rundt spesialisten slik at
så mange pasientar som mogeleg kunne
få informasjon, bli undersøkte og evt.
behandla av ein dermatolog den dagen.
Kvar lækjar hadde sin sjukepleiar eller
helsesekretær som tok mot pasienten,
delte ut spørjeskjema, fylgde pasienten
inn til lækjaren og vidare til operasjonsteamet dersom det vart funne
lesjonar som skulle fjernast eller
biopserast. Ein overlækjar var heile
tida tilgjengeleg for supervisjon av
LIS-legane. Stemninga på poliklin
ikken var utruleg positiv, alle hadde ei
sterk kjensle av å arbeide for eit felles,
meiningsfullt mål. Ventetida for

 asientane var minimal. Alle suspekte
p
hudforandringar vart anten biopserte
eller fjerna straks av to operasjonsteam.
På HUS var det seks lækjarar som
screena i alt 153 personar i tidsrommet
08:15-15:30. Førtitre hudforandringar
vart eksiderte eller biopserte, av dei tre
melanom, to plateepitelcarcinom og
22 basalcellecarcinom. Pasientar som
fekk påvist malignitet vart fylgde opp
etter vanlege retningslinjer på Hud
avdelinga.
På landsbasis vart 1322 personar med
gjennomsnittsalder 52 år undersøkte.
Det vart funne 11 melanom, fem plate
epitelcarcinom og 50 basalcellecarcinom. Mange som ikkje hadde tenkt på
å gå til lækjar hadde p.g.a. informasjonskampanjen fått eit spark til å få
ein mistenkjeleg hudforandring under-

søkt. Alle dei undersøkte fekk sakleg
informasjon av ein spesialist om førebyggjande tiltak og eigenkontroll.
Ikkje alle fag har så lett tilgjengeleg
diagnostikk som hudfaget, og helse
vesenet kan ikkje drivast som kam
panjedagar. Likevel tur eg det er mykje
god lærdom å ta med seg frå ein slik
kampanjedag. Arbeidet kan gjerast
utruleg effektivt når alt er tilrettelagt
slik at lækjaren får drive med det ho/
han kan. Samhaldet i avdelinga blir
styrkt ved at alle arbeider mot eit felles
mål som det er godt informert om og
er lett forståeleg. Pasientane blir
godt ivaretekne og blir førde gjennom
eit strømlinja system med god mottak
ing, minimal ventetid, god informasjon, effektiv behandling og god oppfølging. •

Nyttige linkar:

Slip! Slop! Slap! Original SunSmart Campaign: http://www.sunsmart.com.au/tools/videos/
current-tv-campaigns/slip-slop-slap-seek-slide-sid-seagull.html
http://www.euromelanoma.org/intl
http://www.euromelanoma.org/norway
https://helsedirektoratet.no/retningslinjer/nasjonalt-handlingsprogram-med-retningslinjerfor-diagnostikk-behandling-og-oppfolging-av-maligne-melanomer
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LEDERFORUM:

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

Hva kjennetegner en god leder?
En god leder skaper orden og forutsigbarhet sånn at vi får gjort jobben vi er satt til å gjøre
uten for mye plunder og heft. En god leder ser fremover, utvikler organisasjonen, avpasser
ressursene til der behovene er størst og prioriterer slik at vet viktigste blir gjort først. En god
leder lytter, ser, innhenter råd fra sine medarbeidere og sørger for at vi som jobber der får
være med å påvirke eget arbeid. Vi ønsker oss en tydelig leder som viser vei, som ser oss,
som utfordrer oss, som driver oss fremover, som inspirerer og som er opptatt av et godt
arbeidsmiljø. En sånn leder ville jeg prøve å være.

eg lot meg friste inn i ledelse for
snart 7 år siden. Jeg så at avdel
ingen min, Revmatologiske avdeling
på Haukeland Universitetssykehus,
hadde et uforløst potensiale. Jeg hadde
lyst til å være med på å påvirke utvikl
ingen fremover. Sier du ja til å lede en
faglig enhet i Bergen blir du med i
foretaksledelsen med administrerende
direktør som nærmeste sjef. En flat
struktur der direktøren har 29 ledere
rett under seg. I denne foretaksledelsen har jeg og de 28 andre nivå 2 lederne ansvar på tvers i sykehuset. Samtidig har vi hele ansvaret for egen
avdeling. Det betyr hele personalgruppen, alle utgifter og inntekter, ventelister og ventetider og hele oppdraget
med krav om å levere på alle 4 søyler;
pasientbehandling, opplæring, undervisning og forskning.
Jeg har et sterkt ønske om at avdel
ingen skal være god for pasientene som
møter oss. Jeg er stolt av avdelingen og
jeg ønsker at alle som jobber her skal
være stolt av arbeidsplassen sin, og at de
ser at egen innsats gjør en forskjell for
pasientene. Vi må alle se at vi er satt til å
løse et samfunnsoppdrag, og dette oppdraget skal vi løse på best mulig måte
sammen innenfor de rammene vi har fått.
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Foto: Thomas Barstad Eckhoff
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›› Av Clara Gram Gjesdal, Avdelingsdirektør Haukeland universitetssjukehus

Clara Gram Gjesdal mottok Legeforeningens lederpris 2015 under Dnlfs landsstyremøte i
Trondheim.

Noen av suksesskriteriene for å
l ykkes som leder ligger i de forutsetningene som er i organisasjonsstrukt
uren. For meg er det viktig å ha en god
leder over meg. En inspirerende leder.
En klok leder som man vil kjempe
sammen med. En som fortjener den
lojalitet som kreves. Jeg har vært

 eldig. Det hviler et stort ansvar på
h
Sykehusstyrene som velger våre
øverste ledere.
For det andre er man som leder avhengig av gode folk under seg. Gode
fagfolk som er gode på lagspill. Alle
som ikke selv er ledere kan bidra til at
lederen får gjort en god jobb ved å

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

LEDERFORUM:

Vi må alle se at vi er satt til å løse et samfunnsoppdrag, og dette oppdraget skal vi løse på best mulig
måte sammen innenfor de rammene vi har fått.

Clara Gram Gjesdal

spille på lag, forutsatt at man får
muligheten selvfølgelig. Tillitsvalgte er
en viktig ressurs i arbeidet vårt. Mine
medarbeidere gjør meg god. Samtidig
er jeg fullt klar over at tillit og legiti
mitet noe man må gjøre seg fortjent til
hele tiden.
For det tredje mener jeg at det er
viktig at man får totalansvar som leder.
Jeg har frustrerte lederkolleger i andre
foretak som har ansvar for bare legene,
med et budsjett som knapt nok dekker
lønn. Hva kan man utrette da? Sam
tidig når jeg får ansvaret, må jeg ta hele
ansvaret; økonomi-, personal-, systemog medisinsk ansvar. Jeg kan ikke velge
bort noe. Og jeg kan ikke velge å ikke
holde budsjettet. Hvis min avdeling
bruker mer enn vi har fått tildelt, må
det bli mindre til en annen avdeling,
kreft eller hjerteavdelingen…. Det er
ukollegialt.
Samtidig må man som leder ha
mulighet til å skape seg et handlingsrom. Vi kan ved å jobbe smartere, behandle fler og opparbeide muligheter
til å realisere noe av det som er viktig
for avdelingen. Budsjettbalanse, folk
ens, er bare et middel til å få arbeidsro
til alt det andre som er viktig. Budsjettbalanse gir frihet til å arbeide mer med
kvalitet, fag og forskning. Vi må ofte
«belite» oss på en strammere ramme,
men det er vi som får bestemme hvordan vi skal klare det! Ingen andre i
foretaket skal bestemme hvordan vi på
Revmatologen skal løse oppgaven, det
er det vi i avdelingen som vet best.
Det er vi som skaper pasientens helse-

tjeneste. I dette handlingsrommet må
jeg arbeide kreativt for gode løsninger
sammen med de ansatte.
Å lede er å definere retning og å ta
ansvar men det er også å skape energi,
lyst og motivasjon til å lykkes sammen.
Jeg må legge til rette for et velfunger
ende medarbeiderskap og et godt
arbeidsmiljø. Alle må vite hva vi skal
levere på. Alle må være seg samfunnsoppdraget bevisst. Alle skal også ta del
i avdelingens små og store seire. Alene
kan jeg ikke gjøre noe. Sammen får vi
til mye.
Det må være kjekt på jobb. Alt er
ikke gøy hele tiden, men i sum må det
være lystbetont. Jeg tar jobben min
dønn seriøst, men humor i hverdagen
er viktig.

l edelse. Takk til Legeforeningen for at
dere på denne måten viser at ledelse er
en prioritert oppgave. Denne prisen var
veldig inspirerende å få. Jeg er privilegert som får jobbe på et godt organisert
sykehus som Haukeland som gir sine
ledere stort ansvar og et mulighetsrom.
Jeg er også veldig takknemlig for den
fantastiske gjengen jeg har sammen
med meg på Revmatologisk avdeling.
De jobber hardt og de får avdelingen
til å skinne. Jeg er dypt takknemlig. •

Noen av suksesskriteriene for å lykkes som leder
ligger i de forutsetningene som er i organisasjonsstrukturen. For meg er det viktig å ha en god leder
over meg.

Clara Gram Gjesdal

Jeg vil takke Legeforeningen for å
sette ledelse på agendaen. Ledelse kan
mange ganger føles som et sidesteg.
Vi setter egen faglig og akademisk
utvikling på vent. De færreste av oss
tok medisinstudiet for å bli ledere.
Men vi kan gjøre en viktig forskjell for
pasientene når vi går inn i ledelse og
det er viktig for sykehusene, pasient
ene og medarbeiderne med faglig
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Har du spørsmål du ønsker besvart i bladet,
send en mail til redaktør arild.egge@ous-hf.no

Arbeidsgivers adgang
til å holde stillinger ledige
Foto:
Thomas
Barstad Eckhoff

Denne artikkelen omhandler arbeidsgivers adgang til å holde stillinger ledige, eventuelt også
med den konsekvens at resterende ansatte må arbeide mer. Det redegjøres først generelt
for arbeidsgivers styringsrett. Deretter redegjøres det kort for arbeidsgivers styringsrett ved
beslutning om å ansette og hvor mange ansatte det skal være i en virksomhet eller en avdeling.
Til sist behandles de konsekvenser det kan få for øvrige ansatte, at en arbeidsgiver velger å
holde en stilling ledig, med hovedfokus på konsekvenser for arbeidstid.
Artikkelen tar for seg de tilfeller hvor arbeidsgiver holder
overlege-stillinger i sykehus ledig. For utdanningsstillinger vil det
kunne gjelde særlige regler. Disse behandles ikke.
Innlegg av Lene Brandt Knutsen,
››juridisk
rådgiver i Overlegeforeningen

1. Arbeidsgivers styringsrett

Arbeidsgivers styringsrett er en ulovfestet norm. Det vil si at begrepet
«arbeidsgivers styringsrett» og inn
holdet i dette ikke fremgår av lov, men
er utviklet gjennom sedvane, juridisk
teori og rettspraksis. Begrepet er tradisjonelt definert som arbeidsgivers rett
til «å organisere, lede og fordele arbeidet,
og til å ansette og si opp arbeidstakere». 1
Det nærmere innholdet i arbeidsgivers
styringsrett presiseres stadig gjennom
avgjørelser i Høyesterett. Den ovennevnte
tradisjonelle definisjon av styringsretten
er blant annet blitt utdypet i Høyesteretts dom i Rt.2000.1602 (Nøkk-dommen). Her uttales det på side 1609:
«Arbeidsgiveren har i henhold til
styringsretten rett til å organisere, lede,
kontrollere og fordele arbeidet, men
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dette må skje innenfor rammen av det
arbeidsforhold som er inngått. Ved
tolkingen og utfyllingen av arbeidsav
talene må det blant annet legges vekt
på stillingsbetegnelse, omstendighetene
rundt ansettelsen, sedvaner i bransjen,
praksis i det aktuelle arbeidsforhold
og hva som finnes rimelig i lys av
samfunnsutviklingen.»
Som andre rettslige normer, vil styr
ingsretten måtte begrenses av andre
rettsgrunnlag. Styringsretten begrenses av innholdet i lover, rettspraksis,
avtaler (både individuelle avtaler og
tariffavtaler), sedvane og demokrati
seringen i arbeidslivet generelt.
Styringsretten er således i utgangspunktet negativt avgrenset, og er blant
annet i rettspraksis omtalt som en
«restkompetanse»2.

Ved vurderingen av hva arbeidsgiver
kan og ikke kan gjøre i konkrete enkelttilfeller, vil arbeidsavtalen være helt
sentral, jfr. også formuleringen i Nøkkdommen ovenfor om at utøvelse av
styringsretten må «skje innenfor
rammen av det arbeidsforhold som
er inngått». Arbeidsavtalen legger altså
viktige føringer for hva arbeidsgiver
kan gjøre i medhold av styringsretten
i hvert enkelt tilfelle. Partene avtaler
dermed, via arbeidskontrakten, innskrenkninger i styringsretten.
I Høyesteretts dom i Rt.2001.418
uttales det at styringsretten også
begrenses «av mer allmenne saklighetsnormer». 3 Videre uttales det at
«Utøvelse av arbeidsgivers styringsrett
stiller visse krav til saksbehandlingen,
det må foreligge et forsvarlig grunnlag

for avgjørelsen, som ikke må være vilkårlig, eller basert på utenforliggende
hensyn».
Arbeidstakers ytelse i kontraktsforholdet er nært knyttet til vedkomm
endes person. I mange tilfelle vil
arbeidet kunne innebære inngrep i
vedkommendes handlefrihet og integritet. Domstolene har dermed sett
seg nødt til å kreve at de handlinger
arbeidsgiver foretar seg overfor sine
ansatte må ha et saklig formål. Slike
handlinger kan ikke være basert på
vilkårlighet eller hensyn som fremstår
som usaklige eller utenforliggende.
Domstolene foretar imidlertid ikke
en overprøving av om arbeidsgivers
handlinger er nødvendige eller om
arbeidsgiver kunne ha handlet på en
mer hensiktsmessig måte. Det vises
til Rt.2011.8414 hvor det uttales at domstolene «skal ikke foreta noen generell
overprøving av om arbeidsgivers
beslutninger innenfor rammene for
styringsretten er påkrevde eller opti
male. Spørsmålet er om det foreligger
misbruk av styringsretten».
2. Arbeidsgivers styringsrett
ved beslutning om å ansette

Når det gjelder spørsmålet om arbeidsgiver skal ansette, altså hvor mange
ansatte det skal være ved en virksomhet eller en avdeling, så ligger dette
som utgangspunkt helt i kjernen av
arbeidsgivers styringsrett.
Avgjørelsen om å ansette eller ikke
ansette, retter seg ikke primært mot en
konkret arbeidstaker. Dette medfører
at det vil være mindre rom for å påberope begrensinger i styringsretten som
følge av for eksempel «hva som finnes
rimelig i lys av samfunnsutviklingen»
og de allmenne saklighetskrav, jfr.
avsnittene ovenfor. Dette resulterer
i at arbeidsgivers styringsrett blir forholdsvis vid på dette punkt.
3. Konsekvenser for de ansatte

Dersom en overlege slutter i sin stilling,
og arbeidsgiver velger å ikke ansette
noen i denne stillingen, vil det som
oftest føre til økt arbeidsbyrde på de
øvrige legene. Dette gjelder selvfølgelig med mindre det besluttes at den
tidligere ansattes oppgaver ikke lenger

skal utføres, eller utføres av andre enn
vedkommendes legekolleger. Hvilke
muligheter har arbeidsgiver til å på
legge de gjenværende legene disse
arbeidsoppgavene og eventuelt den
økte arbeidstid dette måtte innebære?
3.1. Arbeidsoppgaver

Dersom oppgavene til den legen som
har fratrådt sin stilling skiller seg fra
det arbeid øvrige leger utfører, oppstår
spørsmålet om arbeidsgiver kan pålegge de gjenværende å utføre disse nye/
endrede arbeidsoppgavene. Hvorvidt
den enkelte lege kan pålegges slike nye
eller endrede arbeidsoppgaver, beror
på en vurdering av arbeidsgivers styringsrett i det konkrete tilfellet. Avgjørende vil da ofte være hva partene
har avtalt i den individuelle arbeids
avtalen om innhold i arbeidsplikt og
arbeidsoppgaver.
Spørsmålet er behandlet i artikkelen
«Når arbeidsgiver vil endre arbeidsoppgavene dine» i Overlegen nr. 3 2014 og
ligger også på Overlegeforeningens
nettsider. Problemstillingen behandles
derfor ikke nærmere her.
3.2. Arbeidstid

Dersom den samlede arbeidsmengde
ikke reduseres etter at en ansatt har
fratrådt, oppstår også spørsmålet om
arbeidsgiver har adgang til å pålegge
de gjenværende legene å arbeide mer.
Har arbeidsgiver da adgang til å endre
arbeidsplanen, eventuelt også med
økt arbeidstid?
Overleger og legespesialister som
i den alminnelige arbeidstiden har
oppsatt aktivt eller passivt arbeid på
arbeidsstedet mellom kl. 20.00 og kl.
06.00 har som utgangspunkt plikt til å
arbeide 38 timer pr. uke, jfr. Overenskomsten i Spekter del A2 § 3.2, jfr. §
3.3. Overleger og legespesialister som i
den alminnelige arbeidstiden ikke har
oppsatt aktivt eller passivt arbeid på
arbeidsstedet mellom kl. 20.00 og kl.
06.00 har som utgangspunkt plikt til å
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arbeide 40 timer pr. uke. Tilsvarende
bestemmelser gjelder også for Virke-sykehus, jfr. sentral særavtale i
Virke § 3.2.
Arbeidstid utover dette er som utgangspunkt frivillig utvidet arbeidstid
(UTA) i medhold av Overenskomsten i
Spekter del A2 § 3.3 og sentral særavtale i Virke § 3.3. UTA forutsetter frivillig
avtale mellom arbeidsgiver og den
enkelte lege, og kan altså ikke pålegges.
Unntak gjelder imidlertid for pålagt
overtid, se mer om dette nedenfor.
Arbeidsgiver har således ikke adgang
til å pålegge de gjenværende ansatte å
øke arbeidstiden i sin arbeidsplan utover 38/40 timer. Den enkelte lege kan
imidlertid akseptere økt UTA dersom
vedkommende ønsker det.
Arbeidsgiver har dermed anledning,
i medhold av sin styringsrett, til å holde stillinger ledig og eventuelt tilby de
ansatte endrede og/eller økte arbeidsplaner. Dette forutsetter selvfølgelig at
arbeidsgiver overholder fristene for
endring/oppsigelse av arbeidsplanene,
at arbeidsplanene er innenfor vernebestemmelsene og for øvrig at arbeidstiden er akseptabel med hensyn til pasientsikkerhet og arbeidsmiljø.
Dersom legene ikke ønsker å øke
sin UTA, og arbeidsgiver fortsatt ikke
ønsker å tilsette i den «ledige» still
ingen, kan det likevel resultere i økt
timebruk for de gjenværende over
legene. Arbeidstid som ikke fremgår
av den enkeltes arbeidsplan er å anse
som overtid. Merk at arbeid utover
avtalt arbeidstid, altså overtid, ikke
skal gjennomføres uten at «det foreligger et særlig og tidsavgrenset
behov for det», jfr. arbeidsmiljøloven
§ 10-6 (1).
Arbeidsgiver har derfor som utgangspunkt ikke anledning til å pålegge
ansatte å arbeide overtid for å dekke de
arbeidsoppgaver den tidligere ansatte
har utført. Det vil da foreligge et permanent behov, som gjør at det vil være
ulovlig å benytte seg av overtid. •

Kristen Andersen, Fra arbeidslivets rett, 1967, side 149.
Rt.2001.418 (Kårstø-dommen) på side 427
Side 427
Premiss 58
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JUS FOR LEGER:

Sjikane i nettkommentarer
– nye krav til redaktører
Foto: Thomas Barstad Eckhoff

Legeforeningen har de seneste årene hatt et fokus på leger som blir
utsatt for ærekrenkelser og netthets i ulike media. «Avisa Nordland»saken viste at Legeforeningen er villig til å ta kampen når det er nødvendig. Leger er opptatt av sitt faglige renommé, og det er derfor viktig
at Legeforeningen har kompetanse på dette rettsområdet som er
under stadig utvikling. Tre ganske ferske Høyesterettsdommer gir
anvisninger på hvilke vurderinger som skal foretas når man skal
vurdere om omtale i media er lovstridig eller ikke.

››

Av Frode Solberg,
ass. direktør og sjefadvokat, Jus og arbeidsliv

I tillegg til Høyesterettsdommer, er det
viktig å kjenne til rettspraksis fra Den
europeiske menneskerettighets domstol (EMD). EMD avsier med ujevne
mellomrom dommer innenfor dette
området. En nylig avsagt dom fra i
sommer (16. juni 2015) – «Delfi»-av
gjørelsen – sier noe om hvilke krav
som stilles til oppsyn av nettkommentarer. Dommen har vært kritisert av
redaktører, da den stiller en del krav til
redaksjonene som dreier seg om at de
skal forhindre/fjerne ærekrenkende
nettkommentarer til saker som mediet
publiserer.
Konkret dreide saken seg om at et
nettsted som er en nyhetsportal – Delfi
– ikke hadde gjort nok for å hindre at
sterke anklager, beskyldinger og sjikane
ble fjernet fra kommentarfeltet. Saken
illustrerer avveiingen mellom vern om
æren og vern om ytringsfriheten, hvor
begge altså er menneskerettigheter
vernet av Den europeiske menneskerettighetskonvensjonen (EMK). I korthet dreide saken seg om en nyhetsartikkel som var publisert på nettstedet i
2006, hvor et fergeselskap i realiteten
ble mistenkt for å ha ødelagt isen på
vannet slik at det ikke kunne brukes
som «vei». Poenget var da at noen
mente at fergeselskapet hadde gjort
dette for å styrke sin egen virksomhet,
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som altså var fergetrafikk. Dette oppslaget vakte naturlig nok sterke reaksjoner, og noen av kommentarene var
ganske grove og usaklige. Kommentar
ene ble vurdert som ærekrenkende da
de var vulgære, nedverdigende og inneholdt trusler.
Hvorfor ble så nettstedet Delfi holdt
ansvarlig for nettkommentarene? Utgangspunktet for vurderingen er å
balansere to likeverdige menneskerettigheter (premiss 138): «When examining whether there is a need for an
interference with freedom of expression
in a democratic society in the interests
of the “protection of the reputation or
rights of others”, the Court may be
required to ascertain whether the
domestic authorities have struck a fair
balance when protecting two values
guaranteed by the Convention which
may come into conflict with each other
in certain cases, namely on the one hand
freedom of expression protected by
Article 10, and on the other the right to
respect for private life enshrined in
Article 8....»
Jeg skal kort peke på noen hovedpunkter mht hva som synes å hatt
betydning. For det første dreide det seg
om et stort kommersielt nettsted som
på eget initiativ publiserte nyhetssaker
og som la til rette for kommentarer fra

leserne (premiss 115). EMD har også
merknader som kan tilsi at blogger og
diskusjonsfora på nett, kan bli vurdert
annerledes.
For det andre anså retten det som
påregnelig at det ville kunne komme
krenkende kommentarer (premiss 117):
«Furthermore, the Court notes that the
applicant company’s news portal was
one of the biggest Internet media publications in the country; it had a wide
readership and there was a known
public concern about the controversial
nature of the comments it attracted
(see paragraph 15 above).» Det ble også
konstatert at kommentarene bar preg
av å være hatefulle og oppfordret til
vold.
For det tredje aksepterte EMD at det
skulle gjøres en helhetsvurdering (premiss 142): «The Court observes that in
order to resolve the question whether
the domestic courts’ decisions holding
the applicant company liable for the
comments posted by third parties were
in breach of its freedom of expression,
the Chamber identified the following
aspects as relevant for its analysis: the
context of the comments, the measures
applied by the applicant company in
order to prevent or remove defamatory
comments, the liability of the actual
authors of the comments as an alterna-

JUS FOR LEGER:

Netthets
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tive to the applicant company’s liability,
and the consequences of the domestic
proceedings for the applicant company...»
Et interessant poeng er at det altså
vektlegges hvorvidt kommentatoren
selv kan forfølges av den krenkede.
Det har med andre ord betydning om
personen bak kommentaren kan identifiseres. Kan vedkommende ikke det,
veier det i retning av at ansvaret ligger
hos mediet. I tillegg er det vektlagt
hvilke tiltak mediet har iverksatt for
å overvåke hva som legges ut, og eventuelt hvilke prosedyrer mediet har for
å fjerne krenkende kommentarer.
I premiss 159 oppsummeres dette,
hvor poenget er at mediet selv må
fjerne grove kommentarer. Det må skje
raskt, og av eget tiltak. Mediet kan altså
ikke vente på krav om sletting, og deretter ta stilling til om kommentaren
skal slettes. I nærværende sak var

kommentarene så grove at det skulle
vært slettet «without delay», eller
uten ugrunnet opphold som man
gjerne sier i norsk rett.
EMD oppsummerer saken slik
(premiss 162): «Based on the concrete
assessment of the above aspects, taking
into account the reasoning of the Supreme
Court in the present case, in particular
the extreme nature of the comments in
question, the fact that the comments
were posted in reaction to an article
published by the applicant company on
its professionally managed news portal
run on a commercial basis, the insufficiency of the measures taken by the applicant company to remove without delay
after publication comments amounting
to hate speech and speech inciting viol
ence and to ensure a realistic prospect
of the authors of such comments being
held liable, and the moderate sanction

imposed on the applicant company, the
Court finds that the domestic courts’
imposition of liability on the applicant
company was based on relevant and
sufficient grounds, having regard to the
margin of appreciation afforded to the
respondent State. Therefore, the measure
did not constitute a disproportionate
restriction on the applicant company’s
right to freedom of expression.
Accordingly, there has been no vio
lation of Article 10 of the Convention.»
EMD kom således til at erstatningen
som nettstedet hadde måttet betale i
henhold til en nasjonal høyesterettsdom, ikke var i strid med mediets
ytringsfrihet.
Jeg mener dommen er godt nytt for
alle som ønsker saklighet og verdighet
i kommentarfeltene. •
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FaMe

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
Den 27. juli hadde Dagens Næringsliv
et oppslag som fikk plass både på førstesiden og inne i avisen. «Kvaliteten på
kirurger bør offentliggjøres i egne
registre», mente professor Olav Helge
Førde, og pasientenes overlevelses
prosent ble foreslått som et aktuelt
målekriterium. For å skape balanse var
det innhentet synspunkter fra leder av
Norsk kirurgisk forening, Arne-Christian Mohn, som gikk imot forslaget og
minnet om at dette ville kunne bli en
gapestokk. Både Mohn og en pensjonert
thoraxkirurg, professor emeritus Jan
Ludvig Svennevig som hadde et debatt
innlegg noen dager senere, påpekte at
dagens inngrep som oftest skjer i team
der både kirurger, anestesileger, sykepleiere og teknisk personale er involvert. «Riktig utvelgelse av pasienter,
gode rutiner, sjekklister, nødprose
dyrer og god oppfølging er viktig for
resultatene», skrev Svennevig. Mange
fagfelt også utenfor tradisjonelle
kirurgiske disipliner vil kjenne seg
igjen i denne beskrivelsen av arbeidsmåten.
Det følger av dette at det i beste fall
vil være mulig å sammenligne sykehusmiljøer, men ikke enkeltpersoner hva
gjelder medisinsk kvalitet. I noen tilfeller kan det også være riktigere å
sammenligne regionale behandlingskjeder fremfor enkeltsykehus fordi det
som måles, er avhengig av henvisningspraksis og samarbeid mellom lokal44 OVERLEGEN 3-2015

og regionssykehusene. Analyse og
presentasjon av innsamlede data må
være nøye gjennomtenkt dersom de
skal kunne gi oss og pasientene et
riktig bilde av eventuell kvalitetsvariasjon. Det er mange eksempler på at
signifikante forskjeller som det kunne
ha vært fristende å gå ut med og som
kunne ha fått store oppslag i media,
har forsvunnet etter korrekte korreksjoner utført av skolerte kolleger. Noen
av oss husker også en offentliggjøring
av rådata i 2005 om dødelighet ved
utvalgte diagnoser hentet fra Norsk
pasientregister. Sammenligningen av
norske sykehus var helt åpenbart full
av feil, og de som stod bak presenta
sjonen, måtte trekke den tilbake og
unnskylde seg.
Medisinske kvalitetsregistre har
vært et satsningsområde innen helsetjenesten de siste årene. Så langt er
det etablert 47 nasjonale medisinske
kvalitetsregistre. De samler informasjon om utredning, behandling og oppfølging av pasienter innen ulike sykdomsgrupper, og målet er at dette skal
føre til bedre behandling av pasientene.
Registrene kan gi oss informasjon om
sykdomsforekomst, dødelighet, etter
levelse av retningslinjer og andre kvalitetsparametere. Ved sammenligning av
fagmiljøene er det imidlertid særdeles
viktig å korrigere for ulikheter i pasientsammensetning og andre faktorer.
Pasientalder er en åpenbar faktor,

›› Av leder i FaMe Cecilie Risøe

men transportavstand kan også være
viktig ved tilstander som haster. Det
kan også være slik at komplekse tilstander og pasienter med mye komorbiditet sentraliseres slik at enkelte
sykehus behandler sykere pasienter
med samme diagnose enn andre.
Videre kan registreringspraksis og
dekningsgrad ved sykehusene variere
- er alle pasienter som fikk diagnosen
med? Kvalitetssikring av felles tolkning
av variabler og av dekningsgrad pågår,
i alle fall i enkelte registre, og må følges
opp fortløpende i årene fremover for å
sikre at datakvaliteten er god nok.

FaMe
Datakvaliteten vil bedre seg over tid
de første årene etter etablering, og det
må has in mente ved analyser fra registre
i startfasen. Men etter noen års drift
bør vi kunne ha registre der vi kan
stole på kvaliteten. Jeg tilhører de som
tror at gode sammenligninger av fagmiljøene over tid vil bedre pasient
behandlingen. Variablene i registrene
er ofte valgt ut slik at etterlevelse av
retningslinjer vil kunne måles, og ved
registering av pasienter får vi en påminnelse av hva som er anbefalt behandling. Det finnes gode grunner til
å avvike fra anbefalingene for enkeltpasienter, men de fleste pasienter profiterer på å få behandling etter retningslinjene. Svenskene har opparbeidet meget gode nasjonale registre
og refererer med stolthet til dem som
sin forskningsmessige gullgruve. Vi er
i dag kanskje der i utviklingsarbeidet
som Sverige var for 10 år siden. Erfa-

ringen fra Sverige har vært at sykehus
som har avvikende praksis fra andre
sammenlignbare sykehus, over tid
korrigerer sin praksis slik at den blir
mer i tråd med anbefalingene. Vi har
alle noen spesielle pasienter, men alle
pasientene våre er ikke spesielle.
Registerstudier erstatter ikke randomiserte, kontrollerte studier som fortsatt vil være gullstandarden ved hypotesetesting. Datakvaliteten i registre er
mer usikker enn i randomiserte undersøkelser, men registrene gir oss en annen
type kunnskap basert på nasjonal og
lokal praksis. Pasientene er ikke utvalgt etter inklusjons- og eksklusjonskriterier, alle er med. Enkelte tilstander
er også så sjeldne at randomiserte
undersøkelser aldri vil bli gjennomført,
men et nasjonalt, nordisk eller eventuelt
europeisk register vil kunne gi oss
kunnskap om hvordan det går med
pasientene ved ulik behandling. Etter

min oppfatning er medisinske kvalitetsregistre et kunnskapsverktøy som vi
må bruke ressurser på å utvikle og
vedlikeholde. Men kvalitetsregistre vil
aldri gi oss svaret på hvem som er den
beste eller den dårligste enkeltaktøren
innen fagfeltet. •
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Lege i bånn
Foto: Paal Audestad

Jeg har i mine snart 10 år som spesialist i psykiatri alltid med glede og stolhet
understreket at «jeg er lege i bånn» i møtet med kolleger med annen grunnutdanning, pasienter og pårørende. Kunnskapen om både kropp, sjel og sammenhengene mellom dem er spennende og viktig. Psykiatere skiller seg fra andre
kolleger og faggrupper i psykisk helsevern på det området. Et unntak må
gjøres for sykepleierne, som også har en helhetlig helseutdanning.

›› Av Anne Kristine Bergem, Leder i Norsk psykiatrisk forening
a jeg var pleieassistent, og senere
legevikar og LIS-lege på Dikemark, hadde vi vår egen indremedisiner,
dr.Ibsen. Alle kjente dr.Ibsen. Han var
alltid tilgjengelig for diskusjoner om
Marevandosering og andre somatiske
oppgaver som kom i vår vei, og han
hadde erfaring og en ro som gjorde han
godt likt hos både pasienter og leger.
Ordningen med konsultasjonsindre
medisiner forsvant da dr.Ibsen ble
pensjonist.
Mye har endret seg i psykisk helsevern de siste årene. Jeg er ikke på noen
måte tilhenger av «det var bedre
før»-holdninger, men det er liten tvil
om at noen gode løsninger har forsvunnet i løpet av utallige omorganiseringer og effektiviseringer. I stedet for
at dr. Ibsen kom innom en pasient på
en av avdelingene på Dikemark, måtte
vi etter hvert sende pasienten med taxi
og personalfølge inn til Oslo for å få
orden på det indremedisinske. Ble det
bedre pasientbehandling av det? Ble
informasjonen fra medisinerne integrert av psykiaterne? Ble det biligere?
Jeg er i tvil.
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D

Da jeg begynte som overlege på
 egional sikkerhetsavdeling (RSA) i
R
2006, fantes det ikke et eneste undersøkelsesrom på hele huset. Under
søkelser av pasientene måtte skje på
rommene deres i deres egne senger.
Verken pasientene eller legene opp
levde slike undersøkelsessituasjoner

som spesielt verdige eller hensikts
messige. Mange av pasientene hadde
uttalte somatiske plager. Det hendte
noen skadet seg også, og hadde behov
for en sutur eller to. Jeg kan huske
en gang jeg satt på et fotskammel og
suturerte et kutt inni en hånd ved hjelp
av en nåleholder og pinsett av plast mens

FaMe

pasienten satt i en aldret stressless. Jeg
søkte avdelingsledelsen om å få ta i
bruk et rom til undersøkelsesrom, men
fikk avslag. Ivaretakelse av pasientene
somatisk ble ikke sett på som en prioritert oppgave. (Jeg gjorde det likevel).
Etter hvert fikk vi både EKG-apparat
og en god del medisinsk utstyr på plass.
Pasientene på RSA var alvorlig psykisk
syke. De fleste ble i tillegg vurdert å ha
risiko for voldsutøvelse. Mange av
pasientene hadde lite heldige blod
lipidnivåer, høyt blodtrykk, overvekt,
høyt matinntak og stort nikotinforbruk. Flertallet av pasientene sto på
antipsykotika i større eller mindre
doser. Det finnes en del pasienter med
tilsvarende problematikk, med unntak
av voldsrisikoen. Forskningen til kollega
Anne Høye i Tromsø viser at denne
pasientgruppen får dårligere helsehjelp enn andre pasienter. Det er mange ulike årsaker til det, men en del av

forklaringen er dessverre holdninger
hos behandlere, viser det seg.
I oppgavefordelingen mellom DPS
og kommunehelsetjeneste, er jeg redd
en del av den somatiske helseoppfølg
ingen av de psykisk sykeste forsvinner.
Pasienten er på poliklinikken og får
sine antipsykotika, og får beskjed om
at «du må gå til fastlegen» hvis han
tar opp hjertebank og tungpustenhet.
Hvem tar rede på om han virkelig går
til fastlegen? Har fastlegene nok kunnskap om antipsykotika og metabolsk
syndrom samt tid nok i travle praksiser
til å følge opp pasientgruppen?
Hvem har ansvaret for pasientens
hjerteinfarkt under utvikling?
Hvis vi skal få til en helthetlig helsetjeneste for pasientene, må vi endre
praksis.
I stedet for å mene at alle andre bør
gjøre mer, synes jeg at psykiaterne skal
hente fram legen fra bånn, utstyre

kontorene med blodtrykksapparat og
vekt og begynne å ta på alvor at pasienter
har en kropp og et sinn, og at disse
henger sammen på uløselig vis. I tillegg oppfordrer jeg de DPS-legene som
ikke allerede gjør det: Reis rundt til
fastlegekontorene. Diskuter felles
pasienter over en kollegial lunsj.
Del kunnskap med hverandre til
pasientenes beste.
Jeg har i sommer hatt sommerjobb
som CL-psykiater på Diakonhjemmet.
Det er gledelig at somatiske avdelinger
og leger tar pasientens psykiske helse
på alvor i stadig økende grad. Er man
innlagt for hjertesvikt, kan man sam
tidig får hjelp med sin depresjon. Det
er bra.
Men hva med andre veien?
Hvis man er innlagt for en psykose,
kan man da regne med å få hjelp med
sin diabetes? •
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