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Lokalsykehusdebatten er pågående og 
det har knyttet seg forventninger og 
bange anelser til den kommende Stor-
tingsmeldingen, Nasjonal helse- og syke-
husplan. Den har allerede lenge holdt liv 
i en debatt månedsvis - før den kommer. 
Helseministeren har vært i hardt vær, 
fordi nedleggelser eller innskrenkninger 
i det lokale helsetilbudet fryktes å være 
en del av budskapet. Akuttfunksjonene 
og spesielt kirurgien, er det som står 
mest i fokus. Debatten er slett ikke ny 
– den har «alltid» vært der, bare i varier-
ende grad. 

En nasjonal sykehusplan er vel som 
navnet sier et overordnet forsøk på å gi 
en retning for utbygging av helsetje-
nestene både sentralt og lokalt - og der-
for et svar på et savn? Debatten har 
 bølget fram og tilbake i årevis; de store 
sykehusene har en naturlig gravitasjons-
effekt på de små som har startet mangt et 
fakkeltog begrunnet i frykt for nedleg-
gelse av lokalsykehuset. Lokalsykehuset 
representerer trygghet og alle diskusjon-
er om reduserte tjenester eller nedleg-
gelse vil måtte skape reaksjoner. 

Dette er komplekst, likevel ender man 
ofte opp i en slags for, eller mot lokal-
sykehus debatt. Det handler ofte om 
størrelser: Sengetall, operasjoner – stort 
er bra, lite kan ikke bli bra nok – lenger; 
kvaliteten bringes inn – og da er et lite 
lokalsykehus allerede på vikende front. 
Det er ikke lett å forsvare seg der de 
store har definisjonsmakten – det hjelp-
er nesten ikke faktisk å ha like gode re-
sultater! Og når departementet utreder, 

blir størrelsene «sanne» – så er man 
enten stor nok, eller så er man for liten. 
Satt på spissen selvsagt, men det beveger 
seg ofte langs denne linja.

Den medisinsk-teknologiske utvikling-
en virker selv både sentraliserende og 
desentraliserende. Ultralyd var avansert 
og noe man fikk gjort på store sykehus – 
nå for en del formål brukes det på fast-
legens kontor. Slagbehandlingen var 
tidligere konserverende og slettes ingen 
grunn til blålys og kamp mot klokka 
– som nå da trombolyse kan redde funk-
sjon forutsatt behandling på sentral eller
regionnivå. Norges geografi er en viktig 
grunn til at sykehuskartet ser ut som det 
gjør; man skulle tro at utviklingen innen 
transport til lands og i luften skulle gjøre 
det mulig helt å revurdere kartet. Så gjør 
det ikke det i like stor grad som man tror 
– mye dårlig vær gjør faktisk at avstand 
fortsatt er en faktor man må ta høyde for. 
Spesialitetene utvikler seg og knopp-
skyt er; før kunne kirurgen dekke hele
spekteret og var det ikke mulig, så var alt
gjort som gjøres kunne - det var aksept 
for det. Nå må generell kirurgi redefiner-
es, fordi alle subspesialiteter gjør bildet 
av denne generalisten utydelig, i det 
minste må det finnes en ortoped - og 
fødselshjelp?

Man må i det minste innrømme at 
momentene er mange og kanskje er ikke 
antall senger og operative inngrep det 
som er det vesentligste, men andre sider 
ved utviklingen? Kanskje er det et fakt um 
at vi trenger et ganske stort antall syke-
hus for å dekke befolkningens behov for 

akutte helsetjenester, men at vi må finne 
andre måter å styrke disse på slik at stort 
og lite utfyller hverandre. Jeg er fasinert 
av det fruktbare samarbeidet mellom 
Haukeland og Voss – som viser at store-
bror kan gi lillebror rom for utvikling og 
vekst i et vinn-vinn forhold der begge får 
løst sine oppgaver på en bedre måte.   

Det finnes så mange etablerte sann-
heter i denne diskusjonen: Det er et 
«faktum» at vi har så mange altfor små 
sykehus. Kvaliteten på arbeidet – blir 
den nødvendigvis dårligere bare fordi 
sykehuset er lite? Og, omvendt kan man 
spørre om behandlingen automatisk er 
bedre på et stort sykehus bare fordi det 
foregår mange operasjoner der? Er det 
dyrt å drive de små lokalsykehusene? 
Spørsmålene er mange og mye av dette 
berøres i de artiklene vi har samlet for å 
nyansere bildet av en debatt som ofte er 
holdt i tonen «Størst er best – motbevis 
det!»

Ett viktig spørsmål må også besvares 
– har de større sykehusene ledig kapasi-
tet til å ta over særlig mye av lokalsyke-
husenes oppgaver – jeg visste ikke det, 
kapasitet er et daglig stridstema, vente-
lister er jo ellers et hovedproblem.

Dette er utvilsomt et viktig tema. På 
den annen side er jo dette noe vi 
diskuter er med steile fronter «I vårt lille 
land», mens flyktningestrømmen til 
Europa og terror rykker stadig nærmere 
og minner oss på at perspektivene vel 
kommer til å måtte justeres! •

Ha likevel en God jul!
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Av Overlegeforeningens leder Jon Helle
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SIKRES ELLER SVEKKES 
«AKUTTSYKEHUSENE»?

Sikres eller svekkes 
«akuttsykehusene»?
Høie skal ha ros for sitt mot til å kaste seg på dypt vann og ta seriøst på oppgaven med  
Nasjonal helse- og sykehusplan. Men sikrer eller svekker den akuttsykehusene? Stortinget har 
en alvorlig jobb foran seg. 

Kampens kjerne blir hvilke virkemid-
ler som best sikrer «en desentrali-

sert og differensiert sykehusstruktur i 
Norge» som Høie vil ha. Det handler om 
både kunnskap og tro. Legeforeningen 
har i sitt Landsstyretvedtak i mai fast-
holdt at sykehus som skal ha akutt-funk-
sjon, må ha både kirurgi, indremedisin og 
anestesi. Fagene sikrer bredden og det 
viktige samspillet og gir kvalitet og trygg-
het i teamet rundt pasienten. Dette me-
ner vi er den beste måten å sikre syke-
husenes fremtid på.  

Høie mener noe annet. Han skiller 
«store akuttsykehus» og «akuttsykehus». 
Det siste skal kunne fungere uten akutt-
kirurgi og skal «minst» ha akuttfunksjon i 
indremedisin, anestesilege i døgnvakt og 
planlagt kirurgi. Han mener imidlertid at 
de «kan» ha akuttkirurgi dersom geo-

grafi, vær etc. gjør det nødvendig. Med 
det bevisste valget av ordet «minst» er 
det rom for ulike løsninger. Hvilke hen-
syn veier tyngst for beslutningstakerne? 
Er dette en reell åpning for å videreføre 
nåværende velfungerende akuttfunksjon-
er? Er planen mindre ille enn vi kunne 
frykte?

Høie, Regjering og Storting må levere 
på det tredje kulepunktet i Legeforening-
ens Landsstyrevedtak: «Sykehus må gis 
nødvendige ressurser til å sikre kvalitet 
på diagnostikk og behandling. Det må 
være systemer for å opprettholde og 
videreutvikle robuste fagmiljøer som 
rekrutterer godt». Lokalsykehusene må 
tilføres oppgaver og nødvendige ressur-
ser for å sikre kvalitet og gi tro på fremti-
den for sykehusene, ikke minst blant dem 
som skal være de etterspurte spesialiste-
ne på mindre sykehus de nærmeste ti-
årene. Uten synlige og tydelige grep vil 
ikke planen levere, og den sentraliseren-
de tyngdekraften vil bestemme. Så langt 
mangler signaler om nødvendig finansi-
ering.

Noen ansatte opplever at myndighete-
ne snakker ned kvaliteten på desentral 
kirurgi, i iveren etter å underbygge mo-
dellen sin. Slik kan det ikke fortsette. Det 
skaper unødvendig usikkerhet for både 
ansatte og pasienter. Fremtidstro og 
trygghet for sykehus skapes ved å kombi-
nere reell satsing med nødvendige res-

surser, og verken med nedsnakking 
eller tom oppsnakking.  

Hva mener så de politiske partiene? 
Reaksjonen fra Arbeiderpartiet tyder 
på at de støtter mye i planen. Har Høie 
allerede sikret seg solid flertall for det 
mest sentrale? Eller er det uro innad i 
både Ap og Høyre? De små partiene 
maner til kamp. Men hva mener egent-
lig Venstre, når Kjetil Kjenseth sier til 
Dagens Medisin at «det er de som har 
kniv på hjernen, akuttkirurgene, som 
har fått dominere debatten»? 

Leder for Høies ekspertgruppe fra 
brukersiden har sagt at «alle sykehus 
bør beholdes, men mange bør endres 
og utvikles. Små sykehus kan utvikles 
til helsesentra/helsehus» (NSH/HOD- 
seminar 03.11.15). Men da snakker vi 
ikke om å beholde «sykehus» slik vi 
bruker begrepet, men bygningsmassen, 
med annet innhold. 

Stortinget skal våren 2016 med bre-
dest mulig flertall vedta den helsepoli-
tiske planen som best sikrer likeverdig 
tilgang til spesialisthelsetjenester i by 
og bygd inn i en noe lengre tidshori-
sont. Samtidig skal et samfunnspolitisk 
perspektiv ivaretas. Da må Stortinget 
vedta noe som skaper forutsigbarhet, 
tro og optimisme. Og ikke noe som 
bidrar til at distrikts-Norge dør ut med 
de eldre. Lytt til fagfolkene! •
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Overlegeforeningens vårkurs i 2016 blir noe utenom det vanlige 
- i Longyearbyen i tidsrommet
12. – 15. april 2016.

Som alltid, skal vi sette søkelys på aktuelle helsepolitiske emner. 
I tillegg planlegger vi å oppdatere oss om Svalbards spesielle  
situasjon. Kurskomitéen arbeider med å få på plass alle  
bidragsyterne, emnene ser foreløpig slik ut nå:

•  Allmennkunnskap om Svalbard: Organisering, sikkerhetspolitikk,
polarforskning, polarmedisin.

•  Beredskap: Helsetjenesten på Svalbard.
•  Krisehåndtering: Fem år etter 22. juli – hva har vi lært, hva har

skjedd?
•  Kan helsekøer være  bra for helsen?
• Ytringsfrihet, lojalitet og lydighet.
•  Hvordan tar vi leger vare på hverandre når vi har det vanskelig?

I tillegg skal vi selvfølgelig arrangere ordinært landsrådsmøte. Det blir 
god anledning til å ta utflukter til egen kostnad i løpet av oppholdet, 
så dette er noe å se frem til.

Oppdatert informasjon finner dere på Ofs nettsider 
– det vil bli åpnet for påmeldinger ca. medio desember:
http://legeforeningen.no/yf/overlegeforeningen/

Styret / kurskomitéen

Kjære alle 
Of-medlemmer!
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Boks 5.6 Regjeringen vil foreslå følg-
ende betegnelser på sykehus for å 

tydeliggjøre innholdet og gjøre begreps-
bruken mer enhetlig
•  Betegnelsen regionsykehus skal bruk es 

om det ene sykehuset i hver helse-
region som er utpekt som hoved-
sykehus. De fire regionsykehusene er 
Universitetssykehuset i Nord-Norge, 
St. Olavs Hospital, Haukeland universi-
tetssykehus og Oslo universitetssyke-
hus. Disse sykehusene vil ha det største 
tilbudet av regionsfunksjoner og nasjo-
nale behandlingstjenester i 
helseregion en.

•  Betegnelsen stort akuttsykehus bruk es 
om sykehus med opptaksområde på 
mer enn 60–80 000 innbyggere, og som
har et bredt akuttilbud med akutt
kirurg i og flere medisinske spesialite-
ter.

•  Betegnelsen akuttsykehus brukes om 
sykehus som minst har akuttfunksjon i
indremedisin, anestesilege i døgnvakt 

og planlagt kirurgi. Sykehuset kan ha 
akuttkirurgi dersom geografi og boset-
tingsmønster, avstand mellom sykehus, 
tilgjengelighet til bil-, båt- og luftambu-
lansetjenester og værforhold gjør det 
nødvendig.

•  Betegnelsen sykehus uten akuttfunk-
sjoner brukes om sykehus med plan-
lagt behandling som ikke har akutt-
funksjoner.

Side 14 i versjonen «I korte trekk» 
omhandler «Bedre oppgavedeling 
og samarbeid mellom sykehus»:
 Skal bygge på disse prinsippene:
•  Det skal fortsatt være en desentrali-

sert og differensiert sykehusstruktur
i Norge. En ryggrad av akuttsykehus
er nødvendig for å sikre beredskap og
øyeblikkelig hjelp.

•  Funksjoner skal samles når det er
nødvendig av hensyn til kvalitet, men
samtidig desentraliseres når det er
 mulig – for å gi et bredest mulig til-
bud med god kvalitet i nærmiljøet.

•  For pasienter med behov for mer
spesialiserte akutte tjenester, vil
 behandlingstilbudet som hovedregel
være ved store akuttsykehus. Dette
betyr at over tid vil færre sykehus
enn i dag ha akutt kirurgi. Anbefalt
nedre grense for opptaksområdet for
akutt kirurgi på 60–80 000 innbyggere 
tas inn som en av flere føringer i
denne vurder ingen. Faktorer som

Nasjonal helse-  
og sykehusplan

Stortingsmeldig nr. 11 (2015-2016) Nasjonal helse- og sykehusplan (2016–2019) 
ble lagt fram 20.11. 2015. Den er på 146 sider. Det finnes også en kortversjon på 
Regjeringen.no kalt «I korte trekk», på 18 korte sider.

Her har vi tatt ut tabell 5.6 som definerer ulike typer sykehus, samt punkt 14 i 
kortversjonen om hvilke prinsipper som skal gjelde for bedre oppgavedeling og 
samarbeid mellom sykehus.

Av Jon Helle, Of-leder››

Betegnelsen stort  
akuttsykehus bruk es om 
sykehus med opptaks

område på mer enn  
60–80 000 innbyggere, og 

som har et bredt akuttilbud 
med akutt kirurgi og flere 
medisinske spesialiteter.
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geografi og bosettingsmønster, av-
stand mellom sykehus, tilgjengelighet 
til bil-, båt- og luftambulansetjen ester 
og værforhold skal også tillegges stor 
vekt.

•  Andre akuttsykehus skal behandle 
pasienter med vanlige tilstander som 
har behov for øyeblikkelig hjelp i syke-
hus.

•  De nasjonale kvalitetskravene til føde-
tilbudet som er nedfelt i stortingsmeld-
ingen En gledelig begiven het (2008–
2009) og i Helsedirektoratets veileder 
Et trygt fødetilbud fra 2011, ligger fast. 
Ved endringer i tjenestetilbudet må det 
sikres at fødeavdelingenes behov for 
faglige støttefunksjoner er dekket.

•  Vesentlig endring i oppgavedeling 
mellom sykehus må avklares i lokale 
prosesser der kommunene også skal 
høres.

•  Det skal utarbeides et eget kvalitets-
sikringssystem for helseforetakenes

arbeid med utviklingsplaner, i form 
av en veileder, for å understøtte at 
endringer i virksomheten er i tråd 
med nasjonale føringer, og sikre at 
det er gjennomført gode lokale pro-
sesser.

•  Stille krav om forpliktende nettverk
mellom sykehus og helseforetak i
helseregionene. Nettverkene skal
sikre hensiktsmessig oppgavedeling.
De skal også sikre samarbeid om
pasientforløp, bemanning, utdanning

av helsepersonell og hospiterings- og 
ambuleringsordninger.

•  Sykehusstruktur og ambulansetjen-
ester må sees i sammenheng. Endret
oppgavedeling må følges av nødven-
dig styrking av ambulansetjenesten.

•  Desentraliserte spesialisthelsetjen-
ester, gjerne samlokalisert med
 kommunale helse- og omsorg tjenest er, 
skal videreutvikles for å gi gode tjen-
ester i nærmiljøet og helhetlige
pasient forløp. •

Vi har på trykketidspunktet ikke  
fått studert planen grundig nok til å 
kommentere eller presentere alle  
aktuelle sider ved den. Vi kommer 
derfor tilbak e med mer om planen i 
første  nummer i 2016. I mellomtiden 
opp fordrer jeg alle medlemmer til å 
sette seg inn i den. Den angår viktige 
verdier for oss alle og fremtiden for 
norsk sykehusvesen. JH

Ved endringer  
i tjenestetilbudet må  
det sikres at føde

avdelingenes behov for 
faglige støttefunksjoner 

er dekket.

Desentraliserte 
spesialisthelsetjen ester, 

gjerne samlokalisert 
med  kommunale helse  

og omsorg tjenest er,  
skal videreutvikles for  

å gi gode tjen ester  
i nærmiljøet og helhetlige 

pasient forløp. 
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Of presiserer 
Eksemplene om brystsmert-
er nevnt i artikkel en, er ikke 
her ment som støtte til små 
akutt sykehus. Det er velkjent 
at de nevnte tilstandene 
(hjerteinfarkt og utposing  
på hovedpulsåren) skal til 
større sykehus for spesiali-
sert behandling. Poenget 
med eksemplene var å 
 illustrere på enkelt vis at et 
symptom kan ha en indre-
medisinsk eller en kirurgisk 
årsak. For å støtte oppunder 
at kirurg er nødvendig også 
på mindre akuttsykehus, 
burde jeg selvsagt presentert 
andre eksempler, som 
 magesmerter.

Jon Helle, Of-leder

Gjengis etter tillatelse fra 
Aftenposten.

Aftenposten hadde en serie oppslag 
frem mot offentliggjøringen av planen. 
Et av disse var om akuttkirurgi

14 Torsdag 12. november 2015| Nyheter |

Sykehus med akuttfunksjon

Befolkningsgrunnlag
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(Ikke på kartet)

alitetene vil bli mindre attraktive 
for spesialister både innen anes-
tesi og indremedisin.  

– Vi frykter rett og slett en domi-
noeffekt som ikke er til det beste 
for pasientene. Det må vi unngå.

Jon Helle mener det er spesi-
elt vanskelig å diagnostisere el-
dre akutt syke, fordi det kan være
vanskeligere å finne ut om de har 
en indremedisinsk eller kirurgisk 
tilstand, eller begge deler. 

– De eldre kommer ofte på et 
mindre lokalsykehus, derfor er 
det viktig at de viktigste spesia-
listene er på plass.

– Hvis et av disse tre elemente-
ne blir fjernet, er det ikke full-
verdige sykehus?

– Det er vanskelig å svare på, vi 
er opptatt av at kvaliteten er god. 

Helseminister Bent Høie er enig 
med Legeforeningen i at det er be-
hov for anestesi også når det gjel-
der sykehus med indremedisin.

Bekymret for små sykehus
– Mange har fødetilbud, og da må
vi ha mulighet til anestesi.

Høie er imidlertid bekymret 
over at Legeforeningens krav om 
kirurgi vil svekke små sykehus.

– Dersom det må være kirurgi 
ved alle sykehus, vil flere små syke-
hus miste mulighet til å ha akut-
tilbud. Det store flertallet av dem 
som kommer akutt til de mindre 
sykehusene har ikke behov for ki-
rurgi. Med Legeforeningens krav 
vil de miste sitt tilbud. Løsnin-
gen med å ikke ha kirurgi til ste-
de er ingen skrivebordsmodell. 
Den fungerer i Lærdal og Nord-
fjord med positive tilbakemeldin-
ger både fra pasienter, pårøren-
de og de som jobber der, sier han.  

tine.dommerud@aftenposten.no

Legeforeningen og helseministeren er uenige om hva slags leger som trengs på akuttsykehus.

Det er i dag 51 akuttsykehus i Norge. Helseminister Bent Høie kommer snart med en plan om hvilke funksjoner lokalsykehus skal ha.  
Han har allerede røpet at flere sykehus bør samarbeide blant annet om kirurger.  KART: FRA GOOGLEMAPS. GRAFIKK: ANE HEM

Legene: Alle sykehus må ha en kirurg 
Bent Høie: Ikke nødvendigvis

 åINNENRIKS
TINE DOMMERUD 

Når en pasient kommer inn 
på akutten, er det ingen som 
vet hva som feiler vedkom-
mende, påpeker Lege- 
foreningen. 

Brystsmerter kan for eksempel 
være hjerteinfarkt som skal be-
handles av en indremedisiner, 
men det kan også være utposing 
på hovedpulsåren som skal ope-
reres av en kirurg. 

Legeforeningen mener derfor at 
en kombinasjon av spesialitetene 
indremedisin, kirurgi og anestesi 
er helt nødvendig for at pasienter 
skal være sikret god behandling 
på sykehus med akuttfunksjoner.

Bent Høie legger i sin nasjo-
nal helse- og sykehusplan sene-
re denne måneden frem forslag 
på hvordan små og store sykehus 
kan samarbeide med leger i team. 
Helseministeren har signalisert 
at ikke alle sykehus skal ha akutt-
kirurgi.

Legeforeningen varslet allerede 
i mai at akuttfunksjon på sykehus 
er avhengig av beredskap innen 
indremedisin, kirurgi og anestesi 
hele døgnet. I tillegg mener Lege-
foreningen det er nødvendig med 
tilgang til radiologi og laboratori-
etjenester. 51 sykehus fra Kirkenes 
i nord til Kristiansand i sør har i 
dag akuttfunksjon. Legeforenin-
gen har ikke tatt stilling til hvor 
mange sykehus norske innbyg-
gere trenger

– Viktig med god beredskap
– Vi mener at faglig forsvarlighet, 
god beredskap og trygghet for be-
folkningen må veie tyngst i lan-
dets sykehusstruktur, sier leder 
av Overlegeforeningen, Jon Helle.

Han mener de tre spesialitetene 
ikke kan isoleres fra hverandre.

– Alle operative inngrep trenger 
anestesi. Men anestesi er også vik-
tig for indremedisinerne. Hvis en 
pasient får hjertestans, er aneste-
silegen trent til å sikre åpne luft-
veier ved å legge inn en tube slik 
at pasienten får puste. God og 
trygg pasientbehandling forut-
setter nettopp denne type faglig 
samspill, sier Helle.

Legeforeningen mener derfor 
at anestesileger ved mindre sy-
kehus må ha flere oppgaver enn 
bare planlagt kirurgi slik at de har 
noe å gjøre på dagtid, Legene vil at 
ansatte får kurs, trening og ambu-
lering slik at de vedlikeholder og 
utvikler sin kompetanse. 

– Da legger vi også til rette for ro-
buste fagmiljøer som rekrutterer 
godt i alle tre spesialiteter.

Sykehusene mindre attraktive
Legeforeningen er bekymret for 
at små sykehus uten de tre spesi-

m Hvis det må være
kirurgi ved alle 

sykehus, vil flere små 
sykehus miste mulig-
het til å ha akuttilbud  
q
Bent Høie,  
helse- og omsorgsminister

Fakta

Sykehusplanen
XX De finnes i dag 51 somatiske 
sykehus i Norge med akutt-
funksjoner.
XX Det innebærer blant annet 
akuttkirurgi og anestesi.
XX Den nasjonal helse- og syke-
husplanen skal se på hva slags 
behandling de forskjellige syke-
husene skal gi pasientene.
XX Det blir blant annet lagt vekt på 
hvor langt det er til et annet  
sykehus om et sykehus får 
beholde akuttfunksjonene.
XX Sykehusplanen blir lagt frem 
for Kongen i statsråd i løpet av 
måneden.
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Manifest  
for privatisering

Helse- og omsorgsminister Bent Høie la nylig fram Nasjonal helse- og sykehus-
plan (Stortingsmelding 11 / 2015-16). Planen har fått mye oppmerksomhet pga 
foreslåtte endringer i akuttfunksjonen til flere lokalsykehus. 

Av Jon Henrik Laake, overlege dr med,  
Akuttklinikken, OUS-Rikshospitalet

››

Men på sikt vil nok folk flest mer-
ke enda mer til endringer som 

følger av regjeringens uttrykte vilje til 
å legge til rette for ytterligere privati-
sering av helsetjenesten.

Stortingsmeldingen inneholder et 
eget kapittel om Privates rolle i fram-
tidens spesialisthelsetjeneste. Her heter 
det at Regjeringen vil «styrke sam-
handlingen med private tjenesteleve-
randører» og at «Helse- og omsorgs-
departementet har stilt krav om at de 
regionale helseforetakene øker 
omfang et av anskaffelser fra private 
leverandører innen somatikk».

For øvrig er Nasjonal- helse- og 
syke husplan gjennomsyret av henvis-
ninger til private helseaktører. I gjen-
nomsnitt omtales bidrag fra private 
aktører på hver annen side i meldin-
gen. 

I et dokument som ellers peker på 
betydelige utfordringer i den offentlige 
helsetjenesten er det bemerkelsesverd-
ig at private aktører utelukkende om-
tales i positive vendinger: Uttrykk som 
går igjen er «alle gode krefter», «fritt 
behandlingsvalg», «viktig del av be-
handlingstilbudet», «bidrar vesentlig i 
løsningen av helseoppgavene», «bidrar 
til økt kapasitet der det trengs», «bi-
drar til mangfold», «viktig virkemiddel 
til å få ned ventetider», «viktige aktør-
er». 

Kun ett sted, i kapittel 7 («Den nye 
pasientrollen») omtales risikoen for en 
todelt helsetjeneste. Her hevdes det at 

regjeringens forslag om fritt behand-
lingsvalg «vil motvirke utviklingen av 
en todelt helsetjeneste, der de med god 
råd eller private helseforsikringer kan 
kjøpe seg ut av køen – mens de med 
dårlig råd må vente». Det er all grunn 
til å se med skepsis på denne formuler-
ingen. 

Privatisering av offentlige tjenester 
har i Norge - som i andre europeiske 
land - blitt markedsført med uttrykk 
som «mangfold», «valgfrihet», «løs-
ningsorientering», «innovasjon» etc. 
Etter et par tiår med denne ideologien 
har vi imidlertid empirisk grunnlag for 
å slå fast følgende: Når helseforetakene 
tvinges til å kjøpe helsetjenester fra 
private i stedet for å investere pengene 
i egen virksomhet, skjer en langsom 
dreining bort fra offentlige løsninger. 
Private helseaktører i en ellers hoved-
sakelig offentlig helsetjeneste virker 
fordyrende, byråkratiserende og bidrar 
til økte forskjeller. Mekanismene er 
mange; anbudsadministrasjon, kapital-
kostnader og profitthensyn forklarer 
kostnadene 1-4. 

Risikoen for en utvikling mot todel-
ing av helsetjenesten ble nylig godt 
dokumentert av bransjen selv: Som 
svar på Helseministerens invitasjon til 
«dugnad» for «fritt behandlingsvalg» 
svarer sjefen for Privatsykehuset 
Hauge sund, Turid Staveland Nygaard, 
nei, fordi myndighetenes betalingsvilje 
ikke er god nok (Dagens Næringsliv,  
9. november d.å.). «Vi får levere til dem

som har råd til å betale for behandling-
en, og til pasienter med helseforsik-
ring», sier hun. Hun får følge av 
 Aleris-direktør Grethe Aasved. 

Dette kan vanskelig oppfattes på 
annen måte enn at disse private aktør-
ene har opparbeidet seg tilstrekkelig 
kundegrunnlag til å operere uavhengig 
av det offentlige. En viktig årsak er 
helseforsikring som i Norge selges på 
billigsalg fordi det offentlige bærer den 
største risikoen når noe går riktig galt. 
Et blikk til utlandet forteller oss at 
forsikringskostnadene vil se helt 
anner ledes ut om risikoen skal bæres 
av forsikringsselskapet alene.

Det er neppe naivitet som får folk på 
høyresiden i politikken til å sverme for 
private løsninger. Men det er uhederlig 
å hevde at ytterligere privatisering vil 
gi bedre helsetilbud til alle. •

1.  Woolhandler S, Himmelstein DU. When
money is the mission--the high costs of
investor-owned care. N Engl J Med 1999;
341: 444–6.

2.  Woolhandler S, Himmelstein DU.
Competition in a publicly funded health-
care system. BMJ 2007; 335: 1126–9.

3.  Pollock AM, Price D. The private finance
initiative: the gift that goes on taking.
BMJ 2010; 341: c7175–5.

4.  Pollock AM, Price D. PFI hospitals bear
the cost of Libor manipulation. BMJ
2012; 345: e5095–5.
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Høies siste utspill var basert på en
rapport som departementet har 

sittet på snart ett år. Her fremkommer 
antall akuttinnleggelser fordelt etter 
type DRG (kirurgisk og medisinsk) i 
sykehusene, og hvor mange pasienter 
som opereres på ulike tidspunkt av 
døgnet. Høie mer enn antyder at det er 
vanskelig å se for seg at under ett 
akuttkirurgisk inngrep i døgnet på de 

minste sykehusene muliggjør god kva-
litet. Samlet kirurgi-volum per kirurg 
er ikke omtalt. Men bemanningssitua-
sjonen er fremstilt, med antall deltake-
re i ulike vaktlag, og omfang av vikar-
ordninger. 

Høie argumenterer altså for at kvalitet-
en ikke er god nok i de minste syke-
husene, via indirekte kvalitetsmål; 

antall akutt-kirurgiske inngrep. Det er 
ikke usannsynlig at kvalitet og volum 
henger sammen, men likevel ikke 
 sikkert. Kvalitet i pasientforløpene 
avheng er av mange forhold, hvor 
 v olum per sykehus eller kirurg bare er 
en del av helheten. 

Departementet har valgt ikke å legge 
frem kvalitetsindikatorene som syke

Av Christian Grimsgaard, nestleder i Of.››

Lokalsykehusene
Når du sitter med dette nummeret i hånden er formodentlig departementets 
sykehusplan ute, og debatten i full gang. Vi vet ikke sikkert hva som kommer, 
men signalene har vært ganske entydige. Akuttkirurgi skal vekk fra sykehus 
med færre enn 60 000 i opptaksområdet. Enkelte sykehus i nord unntas. 

30 dagers dødelighet etter operasjon 
for lårhalsbrudd i norske sykehus 

2013 (kilde: Kunnskapssenteret).

Gjennomsn. reisetid til 
sykehus m/akuttfunksjon.
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husene har registrert i en årrekke. Det 
har sin forklaring. De støtter nemlig 
ikke departementets antagelser om 
sammenheng mellom dårlig kvalitet  
og lave volum. For lårhalsbrudd er det 
mest iøynefallende hvor jevn kvalitet-
en er. Skal man peke på noen tendens 
er det at kvaliteten kanskje faller noe 
med sykehusstørrelse. Men det er en 
betydelig variasjon innad i sykehusene 
fra år til år, og det samlede bilde er at 
sykehusene presterer forunderlig 
jevnt. 

Heller ikke bemanningssituasjonen gir 
departementet gode argumenter for å 
legge ned beredskapen i de minste syke-
husene. Tvert i mot viser rapporten at de 
minste sykehusene har relativt stabil 
bemanning og i liten grad baserer driften 
på vikarstafetter. 

Toppledere på tvers av landet har i flere 
år ivret for nedleggelse og sentralisering. 
Om nedleggelse av beredskap i småsyke-
husene vil styrke økonomien i foretake-
ne er likevel usikkert. Innsparing i vakt-
beredskap vil raskt spises opp når et 
økende antall pasienter skal fraktes på 
tvers av landet. Det er imidlertid ganske 
opplagt at mange pasienter i periferien 
vil få et dårligere sykehustilbud. 
Høie har blitt ministeren som skal virke-
liggjøre foretaksledernes visjoner om 
stordrift. Han har imidlertid ikke klart å 
fremskaffe overbevisende argument for 
å kveste småsykehusene. Andelen med 
lang avstand til sykehus er allerede stør-
re i Norge enn i andre nordiske land . Vil 
Stortinget bli med på ytterligere sentrali-
sering? •

Heller ikke  
bemannings situasjonen  
gir departe mentet gode 

argumenter for å legge ned 
beredskapen i de minste 

sykehusene. 

[1] SINTEF rapport A-19165 Spesialisthelsetjenesten i Norden 2011
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Befolkningen bor i 87 kommuner og
37 av disse har under 2000 inn-

byggere. Helse Nord dekker 45% av 
Norges areal. Kommunikasjonsmessig 
er utfordringene store, men med et 
stort sett svært funksjonelt flyrutetil-
bud som er avgjørende i sykehussam-
menheng, fungerer kommunikasjonen 
godt. I denne sammenheng er det kan-
skje ikke så rart at det er elleve syke-
hus i Nord-Norge når vi vet at i resten 
av landet er det 40 sykehus som dekk-
er et litt større areal.

Hva gjør alle sykehus mest?
Vanlige sykdommer er naturlig nok det 
som feiler de fleste av oss. Dette er 
også de oppgavene som er av størst 
volum på alle sykehus, enten de er rene 
lokalsykehus, sykehus med et bredere 
tilbud eller universitetsklinikker.  Det 
store antallet er poliklinikk og ulike 
former for dagbehandling som gis til 
folk som bor rimelig nært. Fra statis-
tikk vet vi at bruken av slike helse-
tjenester i Helse Nord, i motsetning til 
innleggelser, har sterk sammenheng 
med avstand til tjenesten. For befolk-
ningen som bor langt unna sykehus 
reduseres bruken av poliklinikk. Hvor-
for det er slik finnes det flere mulige 
svar på. Vår lokalsykehusstruktur har i 
hovedsak vært godt tilpasset det behov 
folk har og hvor de bor. Lokalsykehus-
plasseringen, som også er viktig for 
nærings- og arbeidsliv, understøtter på 
en god måte den samfunnsstruktur vi 
har i landsdelen. Befolkningen i Finn-

mark og på Helgeland, får i perioden 
2002 – 2014 dekket mellom 71 og 78% 
av sin sykehusbehandling (målt i antall 
kontakter) i eget helseforetak. 

Arbeidsdeling
Utviklingen av innholdet, særlig i de 
mindre lokalsykehusene, preges i stor 
grad av at det de siste 15 årene har vært 
stor oppmerksomhet om arbeidsdeling 
og samarbeid i regionen. I Helse Nord 
gjennomførte vi i 2005 de første tyde-
lige beslutninger om arbeidsdeling 
innen kreftkirurgi. Denne er senere 
revidert og vi står foran en ny gjen-
nomgang i kjølvannet av Helsedirekto-
ratets rapport om kreft. For de aller 
fleste fag er det laget regionale planer 
for utvikling av tilbudet i regionen. Det 
er en tydelig og omforent arbeidsdel-
ing mellom lokalsykehus, Universitets-
sykehuset Nord-Norge Tromsø og 
Nordlandssykehuset Bodø. Dette gjeld-
er både planlagt behandling og akutte 
hendelser. Organiseringen av traume-

mottak og behandling er et godt 
 eksempel på dette. Her skal alle lokal-
sykehus med kirurgisk akuttberedskap 
kunne stabilisere og/eller utføre liv-
reddende behandling. Så skal pasient-
en raskest mulig sendes for definitiv 
behandling enten til UNN Tromsø som 
håndterer alle typer skader eller Nord-
landssykehuset som ikke håndterer 
hode/nakke skader.  Arbeidsdelingen 
sikrer at befolkningen får tilgang til 
høyspesialisert kompetanse med den 
garanti for kvalitet som det er.  

Rekruttering 
Nord-Norge har historisk hatt store 
rekrutteringsutfordringer. Det gjelder 
både store og små sykehus. Små fag-
miljøer ved store sykehus har vært 
marginalt bemannet, og særlig innen 
kirurgiske fag, anestesi, radiologi og 
føde har de fleste lokale sykehus hatt 
problemer over tid. Dette er under 
bedring. I Finnmark har Helse Nord i 
over 10 år hatt et stort rekrutterings-

Arbeidsdeling  
og nærhet i nord

I Helse Nord er det elleve sykehus på fastlandet i tillegg til tilbudet som finnes på Svalbard.  
Ni av disse er klassiske lokalsykehus med noe forskjellig størrelse og befolkning i sitt nærom-
råde. I de tre nordligste fylkene bor det ca 470 000 mennesker, om lag ni prosent av landets 
befolkning.

Lars Vorland er cand.med. fra Belgia og professor i medisin fra 
 Universitetet i Tromsø. Han er spesialist i medisinsk mikrobiologi. 
Han har også en mastergrad i folkehelsevitenskap. I tillegg er han 
cand.real. Vorland har vært adm. direktør i Helse Nord RHF fra  
1.januar 2004. Han har vært divisjonsdirektør for smittevern i
Nasjonalt folkehelseinstitutt. Han har hatt ulike lederstillinger ved
Regionsykehuset i Tromsø og i tidsrommet 1983-1986 var han
avdelingsoverlege ved mikrobiologisk avdeling på Nordland
Sentralsykehus.

Av Adm.dir. Lars Vorland, Helse Nord››



OVERLEGEN 4-2015 17

prosjekt som har gitt resultater. Aldri 
før har så mange spesialiststillinger 
være besatt med faste folk og rekrutte-
ringen til utdanningsstillinger er god. 
Ved de andre lokalsykehusene er situa-
sjonen mer varierende. Best effekt ser 
vi der lokale fagfolk tar ansvar selv, 
med støtte fra HR miljøene. Dette 
gjelder  i Helgelandsykehuset og i 
enhetene i Narvik og Harstad. Helge-
landssykehuset satset med hell på 
rekruttering fra Tyskland. Vi ser nå 
også at etableringen av den nye heli-
kopterambulansebasen på Evenes 
bedrer rekrutteringen av anestesileger 
i Vesterålen og i Narvik. 

Prosjekt Helgeland
På Helgeland er fagfolk, kommuner og 
ledelse enige om at det er ikke bære-
kraftig å ha en struktur slik den er i dag 
med tre somatiske sykehus, dersom en 
skal greie å rekruttere folk og kunne 
yte et spesialisert tilbud til folk. Derfor 
har vi et prosjekt hvor vi utreder fram-

tidig struktur for tilbudet på Helge-
land. Ett sykehus som dekker hele det 
geografiske området eller et sykehus 
kombinert med poliklinikk og evt 
senge tilbud innen indremedisin ved ett 
eller flere av de andre lokalisasjonene 
er hovedalternativene.  Dette utred-
ningsarbeidet henger godt sammen 
med diskusjonene som går nasjonalt. 

Nasjonal helse- og sykehusplan
Strukturen på akutt-tilbudet i Finn-
mark ligger fast. Avstander og kommu-
nikasjoner gjør det nødvendig.  
I Lofoten/Vesterålen (Nordlandssyke-
huset) og Ofoten/Sør-Troms (UNN) 
har vi fire sykehus som hver for seg er 
ganske små. Her vil det, avhengig av 
Stortingets beslutninger om Nasjonal 
helse- og sykehusplan, være naturlig å 
vurdere hvordan akuttvirksomheten 
skal håndteres.  Dette dreier seg ikke 
minst om hvor mye fagfolk vi skal ha 
på hvert sted. Skal alle lokale sykehus 
ha akuttkirurgi må vi ha 6-8 gastro-

kirurger. Det er, for å si det forsiktig, 
svært tvilsomt om dette er fornuftig 
ressursbruk og om det vil være mulig å 
rekruttere det nødvendige antall kirur-
ger, intensivsykepleiere og andre 
grupp er. Helse Nord vil foreta utred-
ninger i begge områdene før beslutning 
tas. •

NØKKELTALL 2014
•  Ca 14000 årsverk og 17,5 milliarder i
omsetning

•  60%av kostnadene er lønn
•  Innkjøpsvolum Helse Nord ca 4,5mrd
•  Investeringer 2,0 mrd
•  45% av landsareal i Norge, inkl. Svalbard
•  9%av befolkningen
•  Prehospital og pasienttransport nesten
1,9 milliarder/år

• Avsetning til investeringer 490 millioner

+
Finnmarksykehuset

Sykehusapotek
Nord

Nordlandssykehuet

Helegelandssykehuset

Universitetssykehuset
Nord-Norge

++

+

+

+

+

+

+
+

+

+

+ +
+

+

+

+

+

+ 11Somatiske sykehus

spesialistsenteret m.m

Longyerbyen s.hus

2 Psykistriske sykehus

14 DPS o.l

5 (6) DMS

100 spesialisthjemler

11 luftambulanseenheter

121 ambulanser
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Mer mekanismer, mindre skråsikkerhet
Helsedepartementet har nylig satt ned 
et utvalg som skal se på organiseringen  
av norske sykehus. Et aktuelt forslag er 
å legge ned den eksisterende ordning-
en med helseregioner og samle styr-
ingen i et nytt direktorat. Det er også 
aktuelt å sentralisere akuttbehandlin-
gen i noe større enheter. 

Denne artikkelen vil ikke konklude-
re skråsikkert i den ene eller den andre 
retningen om dette er klokt. En debatt 
om hvor stor en organisasjon bør være, 
blir lett avsporet ved at man henger 
seg opp i mer eller mindre – oftest 
mindre -- nøyaktige tall og beregninge-
ne som ligger bak. Slike tall er en viktig 
del av beslutningsgrunnlaget, men det 
kan noen ganger være nyttig å tenke 
over mekanismene før man baler med 
tallene. Mekanismene er kanskje mer 
abstrakte enn kliniske, og mindre en-
gasjerende enn sterke meninger, men 
det kan kanskje være nyttig som bak-
grunn for en mer nyansert menings-
brytning.

Hvilke mekanismer påvirker den 
mest effektive størrelsen på organisa-
sjoner? Når man hever diskusjonen til 
dette nivået, blir man klar over at det 
ikke nødvendigvis finnes en unik og 
best organisasjonsform. Videre vil 
kunnskap om mekanismene peke på 
hva slags informasjon vi må samle for å 
få bedre svar. Til slutt er det viktig å 
fokusere på mekanismer fordi noen av 
implikasjonene er overraskende, vik-
tig e og ofte ignorerte.

Størst er best?
Både i det offentlige og det private ser 
det ut til at mange tror at større enhet-
er er bedre enn små. For eksempel blir 
det hevdet at vi kan spare mellom 2 og 
4 milliarder ved å ha færre og større 
kommuner, at sammenslåingen av 
Helse Øst og Helse Sør ville skape 
besparelser på minst 600 millioner,  
og at vi får mer for pengene hvis vi 
reduser er antallet politidistrikter fra 
53 til 29. 

Hvorfor mener mange at store 
enhet er med en sentral styring er best? 
Noen av mekanismene bak ideen om 
stordriftsfordeler er det lett å få øye 
på. For eksempel at store kommuner 
kan spare penger fordi man deler de 
faste kostnadene på flere innbyggere. 
Fem tusen personer som deler på kost-
nadene til et kulturhus gir mindre 
utgifter per innbygger enn om to tusen 
personer skal dele de samme utgiftene. 
Store organisasjoner oppnår også ofte 
bedre priser fordi de har større makt. 
Et stort helsforetak som kjøper tusen 

madrasser får en bedre pris enn et 
mindre sykehus som kjøper femti ma-
drasser. Store organisasjoner tillater 
også større grad av spesialisering. En 
kirurg med et team på et stort sykehus 
som utfører mange kneoperasjoner, 
gjør dette raskere og bedre enn et team 
på et lite sykehus som utfører langt 
færre slike operasjoner. I tillegg tillater 
spesialiseringen store miljøer som kan 
skape bedre forhold for læring. Alle 
disse mekanismene – deling av faste 
kostnader, makt og spesialisering – er 
mekanismer som skaper stordriftsfor-
deler.

Når man skal ta en beslutning, legger 
man ofte størst vekt på vekt på de me-
kanismene som er lett å huske og å 
forstå. Det kan være mekanismer som 
går i andre retning som er like viktige, 
men som er mer usynlige eller vanske-
lige å forstå. Før man konkluderer med 
at det er best å være størst, er det der-
for viktig å også undersøke om det er 
mekanismer som skaper smådriftsfor-
deler.

Koordineringskostnader
Gamle lesere med frisk hukommelse 
vil kanskje huske GOSPLAN, institu-
sjonen som skulle planlegge økono-
misk aktivitet i det gamle Sovjetunio-
nen gjennom femårsplaner. Det ble 
gjerne brukt som et eksempel på et 
kvelende byråkrati der mange person-
er jobbet med å bare koordinere ting. 
Det sentrale problemet for GOSPLAN 
var kompleksiteten som oppstår når 

Organisering av sykehus: Tanker om  
stordriftsfordeler og smådriftsfordeler

Hans Olav Melberg
Førsteamanuensis, Avdeling for helseledelse og 
helseøkonomi, OCBE/OUS, Universitetet i Oslo

››

Fem tusen personer som 
deler på kostnadene til  
et kulturhus gir mindre  

utgifter per innbygger enn 
om to tusen personer skal 
dele de samme utgiftene.
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man skal koordinere et stort antall 
elementer. De mange byråkratene var 
ikke et resultat av folk som søkte 
behag elige jobber, men en konsekvens 
av strukturen. Faktisk var det behov for 
langt flere byråkrater hvis man skulle 
klare å koordinere ting i den sentrali-
serte strukturen de hadde valgt.

Hvorfor krever visse strukturer mye 
koordinering og mange byråkrater? Et 
eksempel som illustrerer mekanismen 
oppstår når man skal finne en møte-
dato for mange personer. Desto flere 
personer som må være med, desto mer 
krevende er det å finne en riktig dato. 
Dette er innlysende. 

Det som er mer overraskende, er at 
koordineringsproblemene ofte vokster 
veldig raskt. Når man legger til litt flere 
elementer, blir ikke koordineringen 
bare litt vanskeligere, men eksponenti-
elt vanskeligere. En dobling av elemente-
ne fører til mye mer enn en dobling av 
tiden det tar å koordinere. Her er et 
annet eksempel på den samme meka-
nismen: Å finne den korteste reiseru-
ten mellom fem byer er lett. Å finne 
den korteste reiseruten mellom ti byer 
er vanskelig, og mellom 100 byer er det 
nesten umulig selv med en god data-
maskin.

Koordineringsproblemer gjør der-
med at store organisasjoner ofte må ha 
et større byråkrati enn mindre organi-
sasjoner. Men den viktigste innsikten 
man får fra å tenke gjennom mekanis-
men, er at disse problemene vokser 
overraskende fort. Det er en innsikt 
som lett blir ignorert fordi det er en 
naturlig tendens å tenke at "litt mer 
gjør ting litt vanskeligere." Tvert om 
kan det være slik at litt mer kan gjøre 
ting mye vanskeligere.

Informasjonsflyt
Utgangspunktet for denne mekanis-
men er også innlysende: Alle ledd i en 
organisasjon har en egeninteresse og 
en medfølgende tendens til å vri på 
informasjon slik at de skal få det som 
de vil. En toppleder mottar mange 
signaler om mulige kriser og gunstige 
satsingsområder. Problemet er å skille 
mellom det som er sant og det som er 
overdrevet. Små organisasjoner har 
den fordelen at det er kortere mellom 

ledelsen og de ansatte slik at det er 
lettere for lederne å ha god informa-
sjon. Dette er vel kjent, men på samme 
måte som koordineringsproblemet, er 
det også her gjemt en mer overrasken-
de konklusjon.

Informasjonsflyten i organisasjoner 
kan lett ligne litt på hviskeleken: Desto 
flere ledd informasjonen må gå gjen-
nom, desto dårligere blir kvaliteten på 
informasjonen som kommer frem til 
beslutningstagerne. Det interessante 
med en slik mekanisme er at kvaliteten 
på informasjonen faller eksponentielt 
med antall ledd den går gjennom. In-
formasjonsflyt har dermed den samme 
overraskende egenskapen som koordi-
nering: Litt flere ledd gir veldig mye 
dårligere informasjon.

Ledere i organisasjoner er selvsagt 
klar over denne mekanismen og vil 
gjøre tiltak for å sikre seg god informa-
sjon. Dette innebærer ofte å bygge opp 
et byråkrati som skal sikre og håndtere 
informasjon. Noen ganger blir dette 
sett på som et gode ved en stor organi-
sasjon. De samler inn informasjon som 
gjør at de eksplisitt kan tallfeste og 
styre på det grunnlaget, mens i mindre 
organisasjoner er slik kunnskap mer 
implisitt hos de som styrer. Det er 
utvilsomt riktig, men det blir like fullt 
en avveining mellom kostnaden og 
nytten. I den avveiningen bør man 
være klar over at kvaliteten på infor-
masjonen faller raske og behovet for 
byråkrater vokster tilsvarende raskt.

Ikke en unik løsning
Man kunne fortsette å diskutere meka-
nismer, men nok er nevnt til å antyde 
at det trolig ikke finnes et klart svar på 
hva som er best. En mekanisme kan gi 
stordriftsfordeler en stund, før små-

driftsfordelene setter inn. Og de ulike 
mekanismene kan slå inn ved ulike 
størrelser. Hvis man klarer å tallfeste 
størrelsen på effektene, kan man få en 
situasjon der det er effektivt å være 
liten, dårlig å være i midten, og effek-
tivt å være stor. Som om det dette ikke 
gjør det vanskelig nok, må man ta med 
minst ett ekstra kompliserende ele-
ment.

Å reformere et system er som å sikte 
på et bevegelig mål. Vi ønsker ikke bare 
et system som er optimalt i dag, men et 
system som er optimalt i fremtiden. 
Det kan betyr at man ønsker større 
enheter med mer spesialisert kunn-
skap, slik man har sett i behandlingen 
av hjerneslag i noen land. Andre trend-
er kan gå i motsatt retning. Den vok-
sende andelen eldre med sammensatte 
problemer, gjør lokale generalister 
viktigere.  Nok en gang kan det være 
viktig å tallfeste noen av disse tenden-
sene, men like viktig er det å tenke på 
mekanismen i seg selv. Det at frem-
tiden er lite forutsigbar gjør at man bør 
bruke et nytt kriterium for å vurdere 
reformer. Det viktige er ikke bare hvor 
optimalt man tror systemet vil være i 
en tenkt fremtid, men også hvor robust 
systemet er gitt at ting kan gå galt eller 
bevege seg i en annen retning enn man 
tror. 

Akademisk paralyse?
Den akademiske usikkerhetens konse-
kvens er ikke paralyse, men en forsik-
tighet når det gjelder å legge alle eggene 
i en kurv, en villighet til å eksperi men t-
ere, og et ønske om at man i diskusjonen 
om hva som er best også inkluderer 
betraktninger om hvor robust en løs-
ning er for uforutsette endringer. •

Å finne den korteste  
reiseruten mellom ti byer 
er vanskelig, og mellom  
100 byer er det nesten 
umulig selv med en god  

datamaskin.

Det at frem tiden  
er lite forutsigbar gjør  

at man bør bruke et nytt 
kriterium for å vurdere 

reformer. 
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På 1980-tallet foreslo fylkeshelse-
sjef Hans O. Larsen en omfattende 

omorganisering av den somatiske spe-
sialisthelsetjenesten i Østfold. Færre 
sykehus og sentralisering til ett syke-
hus var sentrale elementer. Planene 
skapte heftig diskusjon og ble møtt av 
indignerte fakkelbærere. Tross alle 
fakkeltog ble planene gradvis iverksatt 
og la grunnlaget for at Østfold nå tar i 
bruk nytt sykehus på Kalnes. Et inter-
nettsøk tyder på at nedlagt akuttkirurgi 
i Askim, Halden, Moss og Sarpsborg nå 
er en glemt sak for massemedier og 
fakkelbærere. Nå er det helseminister 
Høies forslag om å redusere antall 
sykehus med akuttfunksjoner som har 
fått faklene til å flamme foran Storting-
et. Det er lett å forstå at befolkningen 
ønsker trygghet for at det finnes akutt-
funksjoner i lokalsykehusene. Det er 
også lett å forstå at akuttmedisinere som 
selv behandler traumer, argumenterer 
mot nedlegging av akuttkirurgi. Spørs-
målet er likevel hvor store helsegevin-
ster akuttkirurgien har, hvilke helse-
gevinster de samme ressursene kunne 
skape i alternative anvendelser og om 
det vil være mulig å skaffe kvalifiserte 
kirurger i fremtiden.

Kunnskapsgrunnlaget for forslaget 
om endrede sykehusfunksjoner virker 
begrenset enten man argumenterer for 

status quo eller redusert akuttkirurgi. 
Enkeltkasus beviser utvilsomt en liv-
reddende effekt, mens andre enkelt-
kasus tyder på helsetap fordi pasient-
ene ikke flyttes tidsnok fra småsykehus 
til større traumesentra. Tallmessig er 
nok begge fenomener relativt beskjed-
ne.  Helse- og omsorgsdepartementets  
egen rapport viser at de minste små-
sykehusene har mindre enn én øye-
blikkelig-hjelp-innleggelse per døgn. 
Hvor stor andel som har livstruende 
akutttilstander sier statistikken ingen-
ting om. 

Når man vil dokumentere effekter av 
helsetiltak, er randomiserte kliniske 
studier ansett som gullstandarden. Slike 
studier er imidlertid uegnet som 
forskningsdesign når man vil studere 
effekten av akuttkirurgi i småsykehus 
fordi pasientgruppene er små og he-
terogene. En mulighet er derimot å 
studere pasientjournaler og innhente 
detaljert informasjon om den enkelte 
pasient for å vurdere helsegevinster ved 
akuttkirurgien. Arbeidet er tidkreven-
de, og gir ingen vitenskapelig bevis for 
helsegevinster eller helsetap. Da vi for 
mange år siden analyserte helsegevin-
ster ved legehelikopter i Troms med 
denne metoden, ble nok en del entusi-
aster skuffet. I alt 9 av 370 pasienter 
hadde helsegevinster av noen størrelse 

(1). Det er liten grunn til å tro at andel-
en pasienter med betydelig helsege-
vinst er større for akuttkirurgi i små-
sykehus.

La oss likevel anta at akuttkirurgi i 
småsykehus gir en viss netto helsege-
vinst. De ressursene (leger, sykepleie-
re, penger, etc) dette krever, har imid-
lertid en alternativ anvendelse, og 
mange roper om mer ressurser. Onko-
logene krever at nye kreftlegemidler 
skal tas i bruk (noen milliarder per år). 
Barnelegene argumenterer for at barn 
med mukopolysakkaridose bør få en-
zymerstatning (100 millioner per år). 
Høie peker på udekte behov innenfor 
rus- og psykiatriområdet (noen 
milliard er per år?). Akuttkirurgiske 
pasienter bør like lite som de nevnte 
gruppene ha forkjørsrett. Lov om pasi-
ent- og brukerrettigheter sier at pasi-
enten har rett til behandling bare der-
som det er et rimelig forhold mellom 
kostnad og effekt, og akuttkirurgi er 
ikke unntatt fra dette kravet. Kostna-
der ved akuttkirurgi er derfor et rele-
vant argument ved vurdering av syke-
husstruktur. Opprettholdelse av 
akuttfunksjoner med kirurger og syke-
pleiere koster mange millioner for 
hvert sykehus. På den annen side vil 
slike funksjoner kunne redusere andre 
kostnader, blant annet ambulansekost-

Av Ivar Sønbø Kristiansen, professor emeritus, UiO››

Har akuttkirurgi  
i småsykehus noen fremtid?

På 1980-tallet foreslo fylkeshelsesjef Hans O. Larsen en omfattende omorganisering 
av den somatiske spesialisthelsetjenesten i Østfold. Planene ble møtt av indignerte 
fakkelbærere. Nå er det helseminister Høies forslag om å redusere antall sykehus 
med akuttfunksjoner som har fått faklene til å flamme foran Stortinget. 
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nader. Igjen kreves det detaljerte studi-
er for å beregne nettokostnadene ved 
akuttkirurgi i småsykehus.

Et springende punkt er kvalitet og 
kompetanse i småsykehusenes akutt-
kirurgi. Hvilke kirurger skal bemanne 
småsykehusene i fremtiden. Ortope-
der? Gastrokirurger? Urologer? Bør det 
også være gynekologer? Kanskje alle 
fire spesialiteter? Vil fremtidens orto-
peder og grenspesialister være villig til 
å stå med ansvar for all akuttkirurgi i 
en tid der veien til avisenes forsider er 
kort når noe går galt? Vil ortopeder 
være kompetente til å utføre livred-
dende bløtdelskirurgi? Kirurgene selv 
er de beste til å svare på disse og andre 
relevante spørsmål. Jeg foreslår derfor 
at overlegeforeningen går i spissen for 
forskning der man søker å få svar på 
noen av de sentrale spørsmål: Hvor 
mange kirurgstillinger står ledige, og 
hvor mye dekkes akuttfunksjonene av 
vikarer? Vil yngre kirurger være villige 
og kompetente til å påta seg den type 
generalistfunksjoner som småsyke-
husene trenger? Hvor ofte gjør den 
enkelte kirurg et potensielt livredden-
de inngrep? Hvilken kvalitetssikring 
har sykehusene? Dersom myndighet-
ene samtidig initierer mer detaljerte 
studier av helsegevinster og kostnader, 
kan man få et bedre beslutningsgrunn-
lag. 

Dagens sykehusstruktur er preget av 
bosetting og kommunikasjoner slik de 
var for hundre år siden. Tuneller og 
broer har forkortet reisetid. Mange 
småsykehus har mistet en betydelig del 
av sitt befolkningsgrunnlag. Den gene-
relle kirurg er i ferd med å gå av med 
pensjon. Bilambulansene har blitt langt 
flere og bedre bemannet.  Luftambu-
lansen disponerer et tyvetalls lege-
bemannede luftfartøyer. Det er lett å 
forstå at både pasienter og leger 
kjemp er for å bevare dagens akutt-
kirurgi i alle småsykehusene. Personlig 
tror jeg strengere prioriteringer i 
helse tjenesten og faglig utvikling gjør 
det til en tapt kamp, i alle fall på lengre 
sikt. •

1  Hotvedt R, Kristiansen IS, Førde OH et al. 
Which patients benefit from helicopter 
evacuation? Lancet 1996;347:1362-6.

Når man vil dokumentere effekter av helsetiltak, 
er randomiserte kliniske studier ofte ansett som 

gullstandarden.
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Vi har blitt utfordret til å si noe om
hva styret i Norsk anestesiologisk 

forening tenker om en modell for lokal-
sykehus der man tar bort akutt kirurgi 
men beholder øvrige akutt funksjoner 
og har vakt på døgnbasis med indre-
medisiner og anestesilege, eventuelt 
med elektiv kirurgi på dagtid.

Erfaringer fra Sverige. Vi kan jukse 
litt og ta en titt inn i krystallkula. Sven-
skene har ofte ligget noen år foran oss 
på mange områder innen helsevesenet, 
også ofte når det gjelder å ta feil veivalg. 
Dette eksperimentet har vært forsøkt 
flere steder i Sverige de siste 15 årene. 
Tidligere velfungerende fullverdige 
lokalsykehus med alle basis akuttfunk-
sjoner har blitt fratatt akutt kirurgien 
og har etter dette fungert etter 
Høie-modellen med ren indremedi-
sinsk akuttfunksjon med indremedisiner 
og anestesilege i vakt.

I ettertid har man på disse sykehuse-
ne opplevd store problemer med å 
rekruttere faste leger og kvaliteten har 
gradvis sunket på hele virksomheten. 
Behøver vi å gjenta den samme feilen i 
Norge denne gangen også?

Ren elektiv enhet. Et sykehus med 
ren elektiv virksomhet i indremedisin 
og kirurgi kan fungere godt om det 
organiseres som avdeling av et større 
sykehus. Et eksempel på dette er Røros 
sykehus som nå organiseres som en 
underavdeling av St Olavs Hospital i 
Trondheim. Pasientlistene settes opp av 
inntakskontoret på St Olavs og kirurger 
og spesialister innen en rekke indreme-

disinske områder reiser fra Trondheim 
på ukebasis. Man tar rtg på stedet så 
pasientene slipper å reise 24 mil t/r til 
Trondheim for det. Tolking av bildene 
skjer derimot på St Olavs, laboratorium 
har man på dag og ettermiddag. Dette 
er en god modell der man flytter noen 
få leger i stedet for å flytte på mange 
syke pasienter. Kvaliteten på diagnose 
og behandling og kommunikasjonen 
med resten av sykehussystemet blir 
sikret ved at det er erfarne spesialister 
som rullerer fra hovedsykehuset. Det er 
imidlertid ikke hverken akutt kirurgi 
eller akutt indremedisin på dette syke-
huset. Dette er et kjernepunkt. På vakt-
tid er vakthavende primærlege eneste 
tilgjengelige legeressurs. Det må skilles 
skarpt mellom rene elektive enheter og 
enheter som har akuttberedskap.

Hva er behovet? Vi mener det er 
behov for å beholde lokalsykehus med 
kirurgisk akuttfunksjon strategisk plas-
sert utover hele landet, dels som små 
desentraliserte komplette kompetanse-
sentre i akuttmedisin som kan gi service 
og trygghet til befolkningen der de bor. 
Dels som en avlastning for de store 
sykehusene så de kan konsentrere seg 
om mer spesialiserte oppgaver. Noen 
forsøker å gi inntrykk av at kirurgi i dag 
har blitt så spesialisert at det kun kan 
drives trygt på de største sykehusene. 
Dette er vi ikke enige i. Brorparten av 
det samla volum av kirurgi som gjøres i 
dag, kan like godt gjøres på et lokalsyke-
hus. Overlege ved Narvik Legevakt, 
Sverre Håkon Evju uttrykker det godt i 

en kronikk i Dagbladet 6/11-2015: «Det 
må skilles mellom kortreist akutt- og 
hverdagskirurgi og langreist spesialist-
behandling... det bør ikke være enten 
eller, men både og».  

Et argument for å sentralisere all 
kirurgi er at vi i fremtiden ikke vil ha 
nok kirurger som er tilstrekkelig allsidi-
ge til å kunne ta hånd om akutt kirurgi-
en på lokalsykehusene. Dette er virkelig 
å snu tingene på hodet. Myndighetene 
må starte med å finne ut hvilket behov 
vi har og legge opp utdanningen slik at 
dette behovet blir dekket.

Kirurgiske traumer. Studier viser at 
flertallet av de som dør etter alvorlige 
skader, dør prehospitalt. Tid fra ulykk-
en skjer til pasienten får stabiliserende 
behandling er en avgjørende faktor. 
Derfor anbefaler Nasjonal kompetanse-
tjeneste for traumatologi  at pasienter 
som er ustabile etter traume transpor-
teres til nærmeste lokalsykehus med 
traume funksjon for stabilisering hvis 
avstanden til traumesenter er mer enn 
45 minutter. Derfor trenger vi lokal-
sykehusene som stabiliserende enheter. 
Det er en dårlig ide å legge alle ressurs-
ene i fine traumesentre hvis en stor del 
av pasientene dør på veien dit på grunn 
av for lang transporttid. 

Kirurgiske pasienter med indre-
medisinsk diagnose. Vi har et godt 
legevaktsystem i Norge, men allikevel er 
det slett ikke alltid pasienten kommer 
inn med rett diagnose. Daglig blir 
 arbeidsdiagnosen revurdert etter hvert 
som man får kartlagt pasientens til-

Oddvar Kvalsvik, Nestleder, Norsk anestesiologisk forening››

Sykehus uten akutt kirurgi
Sykehustalen 2015: Helse- og omsorgsminister Bent Høie skisserte i sin 
sykehustale 7. januar i år 3 utviklingsmodeller for sykehusene i Norge.

Norsk anestesiologisk forening vil fraråde at man etablerer sykehus med 
akutt-tilbud i indremedisin uten akutt kirurgi.
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stand. Det som begynte med symptom-
er som ga mistanke om en indremedi-
sinsk sykdom, kan vise seg å være en 
tilstand som krever hurtig kirurgisk 
intervensjon. Hvis pasienten blir sendt 
til et sykehus uten akutt kirurgi vil for-
sinkelsen kunne få katastrofale følger. 
Mange timer kan gå tapt og dette vil i 
noen tilfeller være avgjørende for om 
pasienten overlever.

Intensiv
Intensivbehandling er et like viktig 
akutt tilbud til befolkningen som akutt 
kirurgi. Her blir de dårligste pasientene 
tatt imot for diagnostisering og behand-
ling. Ofte har man svært kort tid på seg 
til å finne ut hva pasienten feiler så man 
kan sette inn rett behandling tidlig nok 
til at pasientens liv kan reddes. 

På intensiv jobber man tverrfaglig 
med diagnostikken når man ikke har en 
åpenbar forklaring på pasientens til-
stand. Indremedisineren tenker gjen-
nom det indremedisinske panoramaet 
av sykdomstilstander samtidig som 
kirurgen jobber med det kirurgiske 
spekteret av sykdommer som kan være 
mulige forklaringer. På den måten kan 
man hurtigere få bestilt relevante blod-
prøver, røntgenundersøkelser og andre 
diagnostiske tiltak og hurtigere få satt i 
gang relevant behandling. Dette er 
teamarbeid. Hvis en av de mest sentrale 
team medlemmene mangler, kan det 
lett føre til forsinket eller feil diagnose 
og feil oppstart av behandlingen. 

Et annet aspekt er muligheten for å 
holde ved like og utvikle kunnskaper og 
ferdigheter til både leger og sykepleiere 
på intensiv avdelingen. Det kreves mye 
trening for å fungere optimalt når en 
dårlig pasient kommer inn og «alt» skal 
gjøres samtidig og på kort tid fordi det 
står om liv. Beste trening er nettopp å 
jobbe mye med slike pasienter. Man blir 

god på det man gjør ofte. Vi vet at man-
ge intensiv avdelinger ved småsykehus 
har marginalt med pasienttilgang i dag 
med tanke på å få nok trening. Tar man 
bort den akutte kirurgiske aktiviteten vil 
grunnlaget bli ennå mindre. Allikevel er 
man nødt til å ha beredskap for en eller 
annen form for intensiv behandling av 
de dårligste pasientene også hvis man 
bare har et indremedisinsk akutt tilbud. 
Man kan derfor lettere ende opp med et 
B-preget intensiv lag som skal ta seg av 
til tider svært krevende pasienter. Dette 
er heller ikke i samsvar med nye ret-
ningslinjer for intensivbehandling i 
Norge som nå er ute på høring.

Rekruttering/stabilisering. Hoved-
delen av anestesilegenes arbeidsdag på 
et gjennomsnittlig lokalsykehus går med 
til oppgaver på operasjon og intensiv 
avdelingen. Dette gjelder både på dagtid 
og på vakttid. Tar man bort den kirurgis-
ke aktiviteten, blir det lite arbeid igjen 
for anestesilegene. Typisk vil et slikt 
sykehus bemannes av en anestesilege 
som har vakt sammenhengende en uke i 
slengen og der mye av tiden er bered-
skap. Dette vet vi er lite attraktive 
 arbeidsplasser. Man har ikke noe fag-
miljø der kollegaer kan støtte seg på 
hverandre og lære av hverandre. Av 
erfaring vet vi at slike stillinger ofte 
besettes av skiftende vikarer, eventuelt 
rekruttert gjennom vikarbyråer. Dette 
kan igjen føre til dårligere samarbeids-
relasjoner til både andre leger og øvrig 
personale og faglig utvikling og system-
messig oppfølging blir ofte lidende.

Utdanning. Et «sykehus» uten akutt 
kirurgi vil ikke kunne godkjennes som 
utdanningssted for turnusleger. Rekrut-
tering av LIS-leger til et slikt amputert 
fagmiljø vil også være utfordrende. Spe-
sielt vil dette gå ut over kirurgien som 
etter Høies modell vil ende opp med 
svært få utdanningsinstitusjoner. Men 

også for anestesifaget vil dette gi et van-
skelig utgangspunkt for utdanningen. 
Små og mellomstore sykehus utgjør i 
dag en stor del av fundamentet for ut-
danning av nye spesialister i anestesiolo-
gi. De rene indremedisinske akuttsyke-
husene vil ikke være egnet som 
utdanningsarena. En stor del av intern-
utdanningen av sykepleiere, som i dag 
gjøres av de faste legene, vil heller ikke 
kunne forventes av enslige vikarleger. 

Sengekapasitet. Norge er et de land-
ene som har høyest beleggsprosent av 
sykehussenger i Europa og vi ligger 
over brytningspunktet for økt kompli-
kasjonsrate. Kapasiteten på alle de stør-
ste sykehusene er sprengt. Hvis all 
hverdagskirurgi skal flyttes til de store 
sykehusene, vil det kreve en storstilt 
utbygging. Døgnkostnaden er lavere på 
lokalsykehusene. Forutsatt at kvaliteten 
er like god, må det være fornuftig poli-
tikk å utnytte eksisterende kapasitet i 
stedet for å utvikle gigantsykehus med 
tilhørende gigantisk økning i transport-
kostnader.

Vår anbefaling. Norsk anestesiolo-
gisk forening vil av grunnene som er 
anført ovenfor, fraråde at man etablerer 
sykehus med akutt tilbud i indremedi-
sin uten akutt kirurgi. Vår anbefaling er 
at man starter med å bestemme hvor vi 
behøver å ha sykehus med akutt tilbud 
for å kunne gi hele landets befolkning 
en rimelig nærhet (i tid) til akuttmedi-
sinsk behandling på spesialisthelse-
tjenestenivå. Antallet sykehus med 
akuttfunksjon vil da ligge langt nær-
mere dagens antall enn det antall helse-
ministeren har antydet. Disse sykehuse-
ne må så styrkes for å sikre en jevn og 
høy kvalitet. Og de må alle ha full akutt-
medisinsk beredskap, det vil si vakt 
24/7 med spesialist i indremedisin, 
anestesi og kirurgi. Bakvakt kirurgi må 
ha nødkirurgisk kompetanse. •

Studier viser at flertallet av de som dør etter alvorlige skader, dør prehospitalt. 
Tid fra ulykken skjer til pasienten får stabiliserende behandling er en  

avgjørende faktor. 



OVERLEGEN 4-201524

Innbyggerne synes lokalsykehusene
er viktige, det viser brukerundersøk-

elsene. Lokalsykehusene har ekspertise 
på vanlige sykdommer og skader. Ingen 
hevder at sjeldne sykdommer, store 
skader eller kreft skal behandles i små 
lokalsykehus. Avansert behandling er 
for lengst sentralisert.

  Det sies at forskning viser en sam-
menheng mellom volum og kvalitet. 

Det er ikke forsket mye på behandling 
av sammenlignbare tilstander mellom 
sykehus. Lokalsykehus og store syke-
hus har ulik profil, men det finnes 
dokumentasjon som viser at pasienter 
behandlet i lokalsykehus kan ha bedre 
overlevelse enn pasienter behandlet 
for samme lidelse i store sykehus. 
 Kirurger i mindre sykehus opererer 
ofte mer.  

Mange andre faktorer enn sykehus-
størrelse og befolkningsunderlag er 
viktige for kvalitet. Teamet av fagfolk 
som deltar i behandlingen er avgjøren-
de. Kirurgen er den viktigste enkeltfak-
tor for kirurgiske tjenester. Samarbei-
det fungerer ofte bedre i sykehus som 
ikke er altfor store og uoversiktlige.

Hvordan kan vi styrke  
lokal sykehusene?
Lokalsykehus må knyttes til større 
sykehus 
Slikt samarbeid eksisterer f.eks. 
 mellom sykehuset på Tynset, St. Olavs 
Hospital og Hamar sykehus. Dette kan 
organiseres som i Finland, hvor lokal-
sykehus er knyttet til Universitetssyke-
hus. Det større sykehuset fungerer som 
en kunnskapssentral hvor leger fra 
lokalsykehus ønskes velkommen til 
kurs og hospitering. Eksperter fra det 
store sykehuset kan rotere til lokal-
sykehuset.  Stillinger kan deles mellom 
sykehusene.  

Kvalitetskrav til alle sykehus
Det finnes gode systemer for behand-
ling av skadepasienter med kvalitets-
krav til alle sykehus som tar imot 
traum er. Sykehusene må sende leger til 
ATLS-kurs, det sikrer lik standard på 
skademottak. På DSTC-kursene for 
behandling av hardt skadde deltar hele 
operasjonsteam og øver på stabilise-

Gode lokalsykehus 
– ryggrad i vårt land

Lokalsykehusene har en viktig funksjon ved akutt og alvorlig sykdom og  
skade, ved fødsel og død. I vårt langstrakte land med spredt bebyggelse og 
tidvis vanskelig fremkommelighet, er lokalsykehusene en nødvendig del av 
redningskjeden. En viktig oppgave er å sortere hva som kan behandles lokalt 
og hva som må henvises eller stabiliseres og videresendes akutt.

Innlegg av Toril Morken, overlege, kirurgisk avdeling, Bærum sykehus.››
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rende nødkirurgi. Overlevelse ved 
alvorlige skader er avhengig av tid og 
kunnskap. Lokalsykehuset kan være 
avgjørende for liv eller død om en 
 pasient er så hardt skadet at umiddelbar 
overflytting er umulig. Tilsvarende kvali-
tetskrav kan utarbeides for flere behand-
linger.

Rekruttering, turnus og lønn
Det hevdes at det ikke er mulig å rekrutt-
ere leger, spesielt kirurger, til lokalsyke-
hus. Dette er en merkelig påstand, særlig 
i Norge hvor man har verdens mest av-
anserte fagmiljøer ute i Nordsjøen i 
oljevirksomheten. I over 30 år har vi 
klart å bemanne Nordsjøen og vært 
villige til å betale for det. Det må også 
være mulig å bemanne vårt livsviktige 
nettverk av lokalsykehus.  Tynset er et 
godt eksempel på at man kan tenke utra-
disjonelt. Kirurger, ortopeder, indreme-
disinere, anestesileger og røntgenleger 
arbeider der etter turnus som i Nordsjø-
en. Med denne ordningen har man hatt 
en stabil bemanning i 20 år. Lønn har 
betydning. Breddekompetanse må be-
lønnes like mye som spisskompetanse.

Overføre pasienter med vanlige  
sykdommer fra de større sykehusene til 
lokalsykehus
Lokalsykehus med korte ventelister 
kan avlaste store sykehus. Fag som 
ØNH, øye, nevrologi og plastikkirurgi 
egner seg også godt for desentralise-
ring og gir faglig interessante oppgaver. 
Det er ingen grunn til at alt sentralise-
res. Det er ikke hensiktsmessig at alle 
med «vondt i magen», vanlige brudd-
skader og bløtdelsskader utsettes for 
lang transport og fyller opp de store 
sykehusene. 

Verdsette breddekompetanse
Vi har i mange år hatt gren- og kvist 
spesialisering i kirurgiske fag og man 
har forsømt å ta vare på breddekunn-
skap. Det er nødvendig å stoppe opp 
før den generelle kirurgen er helt død. 
Norske pasienter trenger «brede» 
 kirurger like så mye som de trenger 
«smale» kirurger. Dette må sikres gjen-
nom spesialistutdanningen, profilering 
eller modul i akutt og elektiv generell 
kirurgi. •
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Voss sjukehus har hatt eit godt tiår
sidan Foretaksreformen vart inn-

ført i 2002. Som del av Helse Bergen 
HF saman med Kysthospitalet Hagavik 
og Universitetsklinikken Haukeland 
sjukehus har det vore sterk vekst i 
aktivteten ved sjukehuset. Det har 
utvikla seg langt større tillit mellom 
Voss og Bergen og det er no for tida eit 
tett samarbeid mellom oss. Eg vil påstå 
at «den gode steminga» på Voss kjem 
nettopp av at vi er veslebror til Hauke-
land der alt vi kan bidra med for å 
avlaste hovedhuset blir sett på som 
positivt.

Stabile tilhøve over tid gir tillit hos 
dei unge legane. Det har medført at dei 
tørr å satse på Voss. Dei kjøper seg hus 
og heim, får barn og blir etablert.

Jamt og trutt har vi auka bemannin-
ga frå seks til åtte til ti turnuslegar og 
fått  fleire legar i spesialisering (LIS) 
innan ortopedi, kirurgi, indremedisin, 
anestesiologi, radiologi og gynekologi/
obstetrikk. Spesialitetskomiteane har 
vore nøgde og turnuslegerapportane 
rangerer sjukehuset høgt.

Etter modell frå til dømes Volda har 
vi rekruttert framtidige spesialistar 
tidleg i deira karriere ved forpliktande 
avtalar om utdanningsløp i samarbeid 
med Haukeland sjukehus. Det har 
medført at vi har klart å utdanne fire 
unge ortopedar og tre unge kirurgar er 

på veg til å bli greinspesialistar. Om 
nokre få år er det fire unge gynekolog-
ar. Slik jobbar vi innan alle spesialitet-
ar og byrjar no verkeleg å få betalt for 
innsatsen.

Eit større fagmiljø viser seg gjennom 
større fagleg aktivitet med fleire legar i 
gang med forskningsprosjekt med mål 
om doktorgrad. Voss sjukehus har også 
fått ansvar for Nasjonalt kvalitetsregister 
for fedmekirurgi og sjukehuset har fått 
«funksjonsfordelt» fedmekirurgien i 
foretaket sidan 2008.

«Stedlig ledelse»
Det var direktør Rolf Abrahamsen som 
var hovudgrunnen til at eg sa ja takk til 
jobben tilbake hausten 2003. Hos han 
var det framtidstru og god stemning! 
Same mann er framleis direktør etter 
fjorten år. Det må vere norsk rekord? 
Rolf er definisjonen på «stedlig ledel-
se». Hjartet hans brenn for lokalsjuke-

huset. Klart og tydeleg har han stått på 
for sjukehuset i alle fora han er med i. 
Det er ikkje lett å vise att som ein av 32 
«direktørar» rundt sjefen i Helse 
 Bergen sitt bord. Då blir det lett mykje 
om Haukeland og lite om Voss. Rolf 
har gjort mange kloke val om når og 
korleis han skulle ta opp viktige saker 
for «foretaksleiinga» i Bergen og på 
den måten klart å få fokus på våre 
behov.

Lokal strategi
Voss sjukehus vart ein del av Helse 
Bergen HF i 2002 saman med Kyst-
hospitalet Hagavik og Universitets-
klinikken Haukeland sjukehus. Å bli 
ein del av noko større der Voss sjuke-
hus vart ei avdeling av Universitets-
klinikken har vore heilt avgjerande for 
den positive utviklinga på Voss. I 2003 
var det sterkt fokus på fagleg integra-
sjon mellom store og små sjukehus 
som resulterte i konkrete avtalar mel-
lom Voss sjukehus og avdelingar på 
HUS innanfor pediatri, gynekologi og 
obstetrikk, anestesiologi og kirurgi for 
å nemne nokre fag. Sjakktrekket til 
Helse Bergen HF var likevel å behalde 
lokal direktør på Voss og med avde-
lingsoverlegar innan dei kliniske faga 
på lokalsjukehuset.

Eg hugsar godt første gongen dåver-
ande viseadministrerande direktør 

Voss sjukehus 
– «ei lys framtid ?»

Jammen var det stas å bli utfordra av «Overlegen» på fylgjande: «Vi har alle 
inntrykk av at på Voss sjukehus går det bra trass i at Voss er veslebror til  
Haukeland. Stemmer det at det er «god stemning» på Voss?» 

Innlegg av Olav Lødemel, overlege 
og ass.direktør, Voss sjukehus.

››

Stabile tilhøve over tid gir 
tillit hos dei unge legane. 
Det har medført at dei 

tørr å satse på Voss. Dei 
kjøper seg hus og heim, 

får barn og blir etablert.
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Stener Kvinnsland hausten 2004 kom 
til Voss og «leste oss teksten». Stener 
var tydeleg på at leiinga i foretaket tok 
styringssignala frå RHF og Styret i 
Helse Bergen HF på største alvor. Det 
skulle ikkje vere nye omkampar om 
akuttfunksjon og fødeavdeling. Tvert 
om! Men det måtte vere same krav til 
aktivitet og kvalitet i behandlinga på 
Voss som på Haukeland. Og ein måtte 
berre gløyme å gå tilbake til ordning 
der lokalsjukehuset skulle vere «sjølv-
stendig». Frå no av var Voss ein del av 
ei større eining.

Stener Kvinnsland var leiar i arbeids-
gruppa for «Strategi for utvikling av 
Voss sjukehus fram mot 2020». Når eg 
blar i rapporten frå november 2005 gir 
rapporten eit solid inntrykk. Demogra-
fi og pasientstrumar er analyserte, og 
ein har systematisk gått gjennom kva 
sjukehuset utfører av behandlingar. 
Basert på dette blir det laga ein plan 

for framtidig utvikling. Det var ikkje 
småtteri ein såg for seg! Stener snakka 
mykje om robuste ordningar som ikkje 
var avhengige av kun eit fåtal legar. 
Utviklinga innan kirurgi ville medføre 
at «generell kirurgar» vart bytt ut med 
ortopedar og gastrokirurgar. Med an-
dre ord ville vi få trong for ei dobling 
av spesialistar innan ganske kort tid: 
frå fire til åtte spesialistar som eit mi-
nimum for å dekke to separate bak-
vaktsjikt. I tillegg skulle vi ha fire aneste-
siologar, fire radiologar, fire gyne  ko logar 
samt fleire spesialistar i dei indremedi-
sinske fagområda.

Sjølv var dette mi største bekymring 
då eg byrja i 2004. Korleis i huleste 
skulle ein klare å få rekruttert så man-
ge legar til Voss?

God steming
Det er her «den gode steminga» kjem 
inn. Vossabygda gir ein god klang hos 

mange. For sjukehuset er det ein klar 
fordel at mange unge faktisk kan tenke 
seg å flytte til bygda. Ekstremsport, 
friluftsliv, idrett og kultur står sterkt.  
Å bu på Voss er kult! Siste tiåret har 
det også blitt kult å jobbe på sjuke-
huset, og det få rekrutteringsvanskar 
på legesida i det heile teke. Faste stil-
lingar for andre yrkesgrupper er det 
lange søkjarlister til. Voss sjukehus 
rekrutterer godt!

I 2004 var det ein fast ortoped som 
og var generell kirurg og to gastro-
kirurgar med generell kirurgisk kom-
petanse og ein plastikkirurg med gene-
rell-kirurgisk kompetanse. Desse fire 
utgjorde vaktteamet! No i 2015 er det 
fem ortopedar og snart fire gastroki-
rurgar og vi har klart kunststykket å få 
til robuste vaktlag i ortopedi og kirurgi. 
I tillegg har me gått frå fire overlegar i 
indremedisin til sju legar som dekkar 
lunge, kardiologi, gastroenterologi, 
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Den kirurgiske akuttbered-
skapen ved Voss Sjukehus 
vil ryka, dersom eit regje-
ringsoppnemnd utval sine 
prinsipp vert rådande poli-
tikk i Noreg.

Tilsette frå Voss Sjukehus, og ei 
rekkje andre mindre sjukehus 
landet over, vil onsdag samlast i 
Oslo for å protestera mot utvalet 
sine konklusjonar – med demon-
strasjonstog framfor Stortinget.

– Ryk den kirurgiske akuttbe-
redskapen no, kan Føden verta 
det neste, seier Friedemann Er-
chinger, tillitsvald for sjukehus-
legane på Voss.

– I så fall kan dette vera star-
ten på ein prosess der me ikkje 
lenger har eit sjukehus på Voss, 
berre eit lokalmedisinsk senter.

Må ha minst 80.000
«Med utgangspunkt i krav til 
teknologi, beredskap og kompe-
tanse er det vanskelig å se for seg 
at et sykehus kan ha akutt funk-
sjon innen kirurgi med mindre 
enn 80.000-100.000 mennesker 
i opptaksområdet», lyder ein av 
utvalet sine konklusjonar. 

Området som høyrer inn under 
Voss Sjukehus omfattar som 
kjent berre ca 30.000 fastbu-
ande.

Eit folkegrunnlag på 30.000 
og oppover kan likevel vera til-
strekkeleg for å driva akutt in-
dremedisin på døgnbasis, heiter 
det vidare i konklusjonen.

Det regjeringsoppnemnde ut-
valet var leia av Johan Torger-
sen frå Helsedirektoratet, og i 
hovudsak samansett av spesia-
listar frå dei store by-sjukehusa.

– Det i seg sjølv er òg provose-
rande, synest Erchinger. – Utva-
let burde opplagt hatt 50/50-sa-
mansetning, like mange frå 
distrikta som frå byane. Ikkje 
minst sidan me stadig ser ek-
sempel på at stort slett ikkje er 
best, men at småsjukehus har 
minst like gode resultat som dei 
store.

Tett med Haukeland
Akuttmottaket på Voss er som 
dei fleste tilsvarande i Noreg 
bygt opp rundt eit tilbod om in-
dremedisin, kirurgi og gyneko-
logi/fødslar 24 timar i døgeret. 

– Her på Voss har me fem or-
topedar, fire gastrokirurgar og 
fire gynekologar, opplyser Er-
chinger. Organisatorisk er Voss 
Sjukehus dessutan så tett inte-
grert med Haukeland Universi-
tetssjukehus at alle som jobbar 
på Voss er utdanna der. Det vert 
òg drive eigne forskingsprosjekt 
her på Voss – i nært samarbeid 
med Haukaland. Det er dermed 
tette band og enkel kommuni-
kasjon tilbake mot fagavdelin-
gane der, då alle kjenner alle. 
Og i motsetnad til ein del andre 
mindre sjukehus, som slit med 
rekruttering av fagfolk, opple-
ver me i dag at Voss Sjukehus er 
ein svært attraktiv stad å jobba, 
seier Erchinger, som sjølv kjem 
frå Tyskland.

Kollega Ole Eik Jørgensen, 
overlege på Føden, stadfestar 
trenden. – Og medan mi avde-
ling tidlegare var avhengige av 
utanlandske legar på engasje-
ment, har me i dag berre fast 
tilsette. Og stadig fleire norske, 
seier Jørgensen, som sjølv har 
flytta til Voss frå Danmark.

Oslo-perspektivet
– Voss Sjukehus opplever kort og 
godt ei blømingstid, som fram-
for alt kjem brukarane til gode, 
seier Erchinger.
– Alt dette kan no verta sett på 
spel, om dei styrande i Oslo tek 
innspelet frå den faglege rådgje-
vingsgruppa til fylgje. Eit inn-

spel der Noreg opplagt er sett 
frå Oslo-perspektivet. Og så kan 
ein jo lura på om det var tilfel-
dig at denne rapporten vart lagt 
fram rett før sommarferien, legg 
han til.

– Sett frå Oslo er det kanskje 
ikkje så dramatisk om akuttbe-
redskapen forsvinn på Voss, ut 
frå at vegen til Bergen er kort 
med helikopter. Berre rundt 25 
minutt, supplerer Gro Riise som 
er tillitsvald i YLF (Yngre Legers 
Forening).

– Men røynda er heilt annleis. 
Kanskje er her ikkje flyvêr den 
aktuelle dagen. Og uansett skal 
eit helikopter rekvirerast. Kan-
skje er det ingen ledige nett då, 
og uansett skal helikopteret fly 

opp hit til Voss fyrst. Ofte ser me 
då at det går like raskt å senda 
pasienten med ambulanse til 
Bergen. Og om det då skulle 
vera eit større hjarteinfarkt eller 
hjerneblødning, vil Voss kontra 
Bergen kunna vera skilnaden på 
liv og død. Slik er det berre, seier 
Gro Riise.

Ikkje berre 30.000
– Eit anna viktig moment med 
Voss er korleis bygda faktisk er, 
supplerer overlege Kristian Jen-
sen ved kirurgisk avdeling.

– Som stor turistkommune og 
aktiv arena for ekstremsport er 
30.000 fastbuande berre ein del 
av kvardagen me skal turnera. 
Sommarstid har me heile tida 

Fryktar akuttberedsk apen skal ryka

IKKJE FOR LITE: Dei tilsette ved Voss Sjukehus er klare til kamp. Ei regjeringsoppnemnd faggruppe meiner   akuttberedskapen bør fjernast frå alle sjukehus med folkegrunnlag på under 80.000. - Ryk akuttfunksjonane, kan Føden verta det neste
som ryk, fryktar Friedemann Erchinger, sjukehuslegane sin tillitsvalde på Voss.

Ein mann vart sendt til sjuke-
huset etter at han skleid med 
motorsykkelen i oljesøl på E16 
ved Flageberget vest om Bul-
ken onsdag.

Ein lastebil fekk lekkasje i 
hydraulikken onsdag etter-
middag då han høyrde forbi 
Flageberget på E16. Då sjåfø-
ren merka lekkasjen, stoppa 
han straks og melde frå til 
Vegtrafikksentralen. 

I det same han ringde, kom 
ein motorsykkel køyrande 
motsett lei, og hamna rett inn 
i den glatte vegbanen. Sykke-
len skleid og velta, og føraren 
vart forslått. Etter ein tur til 
sjukehuset på Voss for sjekk, 
vart det klart at motorsyk-
kelsjåføren vil verta heilt fin 
att etter uhellet. Dette melder 
politiet på Voss.

KARL YSTANES | tekst 
ky@avisa-hordaland.no

Til sjukehus  
etter MC-skrens

Onsdag ettermiddag, kring 
klokka 17.30 fekk Vegtrafikksen-
tralen melding om at det hadde 
hamna steinar i vegen (rv 13) 
ved Vassenden i Granvin. Ingen 
kom til skade av steinane som 
var rundt 60 cm x 70 cm. Veg-
trafikksentralen fekk organisert 
ryddinga. Dette melder Voss 
lensmannsdistrikt.

Stein i vegen

Ein mann skal ha fotografert 
eit hus på Stanghelle, og festa 
ein tyggegummi mellom inn-
gangsdøra og dørkarmen.

Politiet i Voss lensmannsdis-
trikt har ved fleire høve gjeve 
uttrykk for at dei set pris på 
tips frå publikum om misten-
kjelege tilhøve. Denne gongen 
har ein mann på Stanghelle 
lagt merke til noko rart i na-
bolaget. 

Denne veka vart han merk-
sam på ein ukjend mann som 
stod og tok bilete av huset 
til grannen. Deretter festa 
den ukjende mannen noko 
til inngangsdøra på huset. 
Vitnet gjekk bort til huset og 
fann då ut at det var ein tyg-
gegummi som var festa i døra. 

Politiet seier til Hordaland 
at dette er eit kjent triks for 
å sjekka trafikken i huset, 
det vil seia at tyggegummien 
vert borte eller øydelagd om 
nokon går i døra.

– Det kan vera nokon som 
har interesse av å skaffa seg 
kjennskap til om huseigar er 
heime eller ikkje, og me er 
glade for at folk fylgjer med, 
seier lensmann i Voss lens-
mannsdistrikt, Ivar Hellene.

KARL YSTANES | tekst 
ky@avisa-hordaland.no

Tyggis-triks 
på Stang-
helle
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Fryktar akuttberedsk apen skal ryka

IKKJE FOR LITE: Dei tilsette ved Voss Sjukehus er klare til kamp. Ei regjeringsoppnemnd faggruppe meiner akuttberedskapen bør fjernast frå alle sjukehus med folkegrunnlag på under 80.000. - Ryk akuttfunksjonane, kan Føden verta det neste 
som ryk, fryktar Friedemann Erchinger, sjukehuslegane sin tillitsvalde på Voss.

pågang av turistar med ulike pla-
ger, ikkje sjeldan magevonde som 
krev raskt kirurgisk inngrep. Eller 
det kan vera utøvarar frå ekstrem-
sporten som både har pådrege seg 
fysiske problem og traume, etter 
uheldige episodar.

I tillegg utfører sjukehuset her ei 
rekkje standardoperasjonar for pa-
sientar frå Haukeland og Haralds-
plass. Mellom anna for å operera 
tilbake utlagt tarm. Det vil såleis 
vera meiningslaust å vurdera Voss 
Sjukehus si framtid ut frå talet på 
fastbuande, gjer Jensen klart.

Berre akutt onsdag
– På grunn av sommar og ferietid 
har me ikkje fått formidla informa-
sjon og synspunkt til omverda før 

no, heller ikkje til det politiske Voss, 
seier Erchinger til Hordaland.

– Men for meg er det opplagt at 
dette bør verta ei viktig sak i lokal-
valet no i haust. For her bør alle 
lokalparti ta kontakt med sine inn-
valde på Stortinget og få fram kva 
dette dreiar seg om. 

Legane på Voss Sjukehus har òg 
vurdert saka som så viktig at det 
vert «unntakstilstand» på Voss Sju-
kehus onsdag neste veke.

– Då vil me berre bistå med øy-
eblikkeleg hjelp. Resten av oss vil 
reisa til Oslo og stå på barrikadane, 
seier Friedemann Erchinger.

ROLF TEPSTAD | tekst
VIDAR HERRE | foto

rte@avisa-hordaland.no

FAKTA | SJUKE- 
HUSSTRUKTUR

 �  «Faglige konsekvenser av alternativer 
for sykehusstruktur» er namnet på do-
kumentet som no skaper debatt.

 �Mandatet var å vurdera dei faglege 
konsekvensane av tre vegar vidare for
sjukehusstrukturen i Noreg.

 �1: Halda fram med noverande struk-
tur nokre år til.

 �2: Sentralisert kirurgi, som vil inne-
bera færre akuttmottak og færre
sjukehus.

 �3: Oppretthalda desentralisert sjuke-
husstruktur, men tilpassa akuttfunk-
sjonane folketalet.

VOSS: – Sjølv om ei rekkje legar og andre tilsette 
dreg til Oslo for å demonstrera onsdag, skal drif-
ta på sjukehuset i prinsippet gå som normalt.

– Tillyste operasjonar og anna vil difor verta ut-
ført som planlagt, understrekar sjukehusdirek-
tør Rolf Abrahamsen.

Neppe permisjonar
– Dei som skal til Oslo og ta del i demonstra-
sjonen, lyt anten ha fri, byta vakter – eller søkja 
om permisjon. Men ut frå situasjonen er det vel 
tvilsamt om permisjonar vil bli gjevne, seier 
Abrahamsen.

Om tillitsvalde har automatisk rett til å delta, 
var fredag uavklart. I så fall vil dette kunna 
gjelda ei handfull personar ekstra, og då vil ein 
del planlagde operasjonar måtta utsetjast, seier 
Abrahamsen, som likevel meiner at det meste av
sjukehusdrifta skal gå som normalt.

Enno på ferie
– Kva meiner du sjølv, som sjukehusdirektør, 
om innspelet frå helseministeren si rådgjevings-
gruppe?

– Eg kan sjølvsagt ha ei meining privat. Som 
sjukehusdirektør må eg uansett forhalda meg 
lojalt til det systemet til ei kvar tid bestemmer. 
Min jobb vil uansett vera å fylgja dét opp, seier 
Abrahamsen, som framleis er på ferie og dermed
ikkje har vore nært innpå det som har skjedd på 
Voss Sjukehus denne veka.

– Men eg er tilbake på jobb måndag, opplyser 
han.

ROLF TEPSTAD | tekst
rte@avisa-hordaland.no

– Sjukehus nesten
som normalt

VOSS: – At framtida for lokalsjukehusa skal de-
finerast ut frå folktal åleine, er meiningslaust. 
Dette vert såleis ei viktig kampsak for alle politi-
karar på Voss, seier Hans-Erik Ringkjøb.

– Eg anar ikkje kva mitt eige parti meiner i 
saka, trur heller ikkje ho har vore debattert i 
sentrale fora så langt, seier Ap-ordføraren.

– Men for alle oss på Voss er dette opplagt 
dårleg nytt, og eit framlegg som vil skapa sterkt
engasjement. 

Meir kan ryka sidan
Ringkjøb understrekar at Voss Sjukehus, som 
den største kompetansearbeidsplassen på Voss, 
er umåteleg viktig for bygda.

– Ein miks av aktivitetar er viktig i eit kvart 
fagmiljø. Og på sjukehuset er akuttkirurgien 
ein viktig pilar. Vert den fjerna no, er det fort 
at noko anna ryk seinare, påpeikar Ringkjøb.

Tema i valkampen
Vossaordføraren synest òg det vitnar om liten 
kjennskap til vårt vidstrekte land om folketal 
åleine skal vera avgjerande for kva funksjonar 
eit lokalsjukehus skal ha. Somme stader er 
avstandane så store at dét må vera langt vik-
tigare, andre stader, som Voss, er realitetane 
heilt annleis. 

– For heile sommaren, og nesten kvar einaste 
helg, er her så mange tilreisande at det reelle 
folketalet er dobbelt så stort som talet fastbu-
ande.

– Saka bør opplagt bli del av den tilstundande
valkampen. Både her lokalt, og overfor parti-
laga sentralt, slår Ringkjøb fast.

ROLF TEPSTAD | tekst
rte@avisa-hordaland.no

– Ein viktig kamp 
for Voss
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hematologi og nefrologi samt gene-
rell indremedisin. Me har 10 
turnuslegar, seks LIS i kirurgi/
ortopedi og seks LIS i indremedi-
sin samt LIS i gynekologi, anestesi-
ologi og radiologi. Sånn omtrent 52 
årsverk innan somatikk på Voss 
sjukehus per i dag. Totalt er det 
rundt 450 tilsette ved sjukehuset. 
Det er mykje å seie om fag og kom-
petanseutvikling innan alle andre 
fagområde og profesjonar også, 
men det rekk eg ikkje her.

Korleis har me fått det til ?
Tøffe val og hard prioritering er 
svaret. Direktøren har måtta prio-
ritere akuttfunksjonane og av den 
grunn kutta ut ØNH, urologi, redu-
sert sengetal på intensiv i helger, 
nedlegge lærings- og mestrings-
enter for å nemne noko. Støtte-
funksjonar er blitt «sentraliserte» 
med færre merkantilt personale 
enn før. Det merkast godt!

Funksjonsfordeling er heilt av-
gjerande. For å få nok aktivitet på dag-
tid for våre legar må vi ha pasientar frå 
bergensområdet. Vi får overført både 
hofte nære brot og radiusfrakturar frå 
Bergen Legevakt, samt elektive 
pasient ar frå Haukeland sine vente-
lister innan ortopedi og kirurgi. Til 
døm es var det 55 galleoperasjonar på 
Voss i 2004 medan det i fjor vart utført 
230 avdi gallepasientar no blir operert 
på Voss og ikkje på Haukeland. Voss 
sjuke hus har også all overvektskirurgi i 
foretaket sidan 2008 og har operert 
omtrentleg 250 laparaskopisk gastric 
sleeve i år. Aktiviteten på Operasjons-
avdelinga har på ti år auka frå 1700 til 
rundt 2950 inngrep og prosedyrer.

Dei indremedisinske faga står støtt 
på Voss og har hatt god rekruttering 
med unge spesialistar innan nefrologi, 
kardiologi og lungemedisin. Dei unge 
legane har skjønt teikninga – i går fekk 
eg ein e-post frå ein ung kollega. Ho 
jobba som LIS på eit stor sjukehus og 
var gift med ein vossing. «Kva for spe-
sialitet bør eg satse på for å kunne få 
jobb på indremedisinsk avdeling på 
Voss» var spørsmålet.

Framtida
Kvalitet på tjenestene er det som vil ha 
størst betydning i framtida. Med medi-
sinsk utvikling blir diagnostikk og 
behandling meir kompleks. Det er meir 
krevjande å halde oversikt for den 

enkelte spesialist. Det blir team 
som tek beslutningar i staden for 
den enkelte lege. Sånn er det alt i 
dag. Endå betre samarbeid mellom 
sjukehusa er nødvendig.

Nasjonal helse og sjukehusplan 
er på trappene. Det har vore stas 
for Voss sjukehus at vår organise-
ring blir nytta som døme på eit 
mogleg alternativ til sentralisering 
av akuttkirurgien. Eg sit her og les 
Bent Høies opningsinnlegg på 
sjukehuskonferansen nyleg: «20 år 
med diskusjoner – hvordan skal vi 
utvikle sykehusene». Mykje er bra 
her - framtida vil handle om nett-
verk, samarbeid og oppgåvedeling 
på ulike nivå. 

Men rapporten om akuttfunk-
sjonar i 14 norske sjukehus blir 
brukt for meir enn den er verdt 
synest eg. Det er ikkje dyre og 
dårlege vaktordningar der kirurg-
ar sit og ventar på pasienten. Vi er 
stolte av vaktordninga vår. Det er 
ein kvalitet å ikkje operere om 

natta, så det gjer vi kun når vi må. 
Vakt ordningane er basert på heimevakt 
og tilkalling. Både LIS-legar og 
overleg ar arbeider dagtid før og etter 
vakt i alle akuttfaga. Dette er ikkje dyre 
vaktordningar. Tvert om. Det er billig.

Eg er sterkt uroa over kva som skal 
skje med dei 1550 pasientane som blir 
lagde inn akutt på kirurgisk avdeling 
årleg om akuttkirurgien blir sentrali-
sert. Skal alle i ambulanse til Bergen? 
Om så skjer, er eg redd det er byrjinga 
på slutten for dette sjukehuset. Då trur 
eg det blir verkelege rekrutterings-
vanskar. Då blir det ikkje «god stem-
ning» på Voss sjukehus. •

Det har vore stas for Voss sjukehus at vår organisering  
blir nytta som døme på eit mogleg alternativ til sentralisering 

av akuttkirurgien.
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Kjøp kort på www.myrkdalen.no 
eller i Myrkdalsstovo.

I kampanjeperioden får ein sesongkort til 
rabattert pris. Før 1. oktober får ein også 4 
valfrie skidagar i Voss Resort!

Kampanjesal 
på sesongkort:
15. september – 15. oktober

      Slå til før 1. oktober og få 
4 dagar i Voss Resort inkludert

Foto: Sverre F. H
jørnevik

Foto: Sverre F. Hjørnevik

OSLO: – I eit land som Noreg lyt 
ein ta omsyn til fleire ting når det 
skal avgjerast kva tilbod dei ulike 
sjukehusa skal ha.

Dette fastslår statssekretær 
Anne Grethe Erlandsen i Helse- 
og omsorgsdepartementet, på 
vegne av statsråd Bent Høie (H).

Hordaland sende føre helga 
fire skriftlege spørsmål til stats-
råden, mellom anna om han 
ville fylgja ekspertutvalet sitt 
råd og krevja eit speifikt fol-
ketal når spørsmålet om døgn-
kontinuerleg akuttkirurgi skal 
vurderast.

Svaret, som ikkje kom frå 
ministeren  sjølv, men frå stats-
sekretæren hans held fram:

– Både faktorar som geografi, 
vêrtilhøve og tilgjenge til bil-, 
båt og luftambulansetenester 
må vera med i vurderinga. Ein 
kan med andre ord ikkje ta av-
gjerder berre basert på folketal, 
skriv Erlandsen.

– I framtida må også små og 
store sjukehus samarbeida tet-
tare for å gje folk gode helsete-
nester. Den medisinske utvik-
linga, ny teknologi og nye måtar 
å kommunisera på gjev oss store

moglegheiter på dette området, 
legg ho til.

– I ei sak som dette, vil det vera 
eit poeng å skapa eit breitt for-
lik i Stortinget om vegen vidare, 
slik at det ikkje vert omkamp 
kvar gong det politiske fleirtalet 
i Noreg skiftar?

– Ja, det er svært viktig. Det er 
meir enn ti år sidan staten tok
over som eigar av sjukehusa. Men
det har aldri blitt laga ein samla
plan som gjer at me har ei nasjo-
nal oversikt over om spesialist-
helsetenesta er rigga til å møte
framtidas behov. Det er viktig at
Stortinget får høve til å diskutera
dette. Fleire parti på Stortinget
har ynskt ein slik plan. Det er
på høg tid at viktige avgjersler
om framtida til sjukehusa våre
blir tekne av dei folkevalde på
Stortinget, uttalar statssekretær
Anne Grethe Erlandsen.

Ho opplyser at departementet 
sitt framlegg til Nasjonal helse- 
og sjukehusplan vert levert i 
løpet av hausten, men veit fø-
rebels ikkje om det skjer i okto-
ber novermber eller desember 
månad.

ROLF TEPSTAD | tekst
rte@avisa-hordaland.no

– Folketal åleine 
ikkje avgjerande

forsvinn. – Slutten på Voss sju-
kehus slik me kjenner det, uttala 
dei tillitsvalde Kristian Jensen 
(Legeforeningen) og Britt Heidi 
Tefre (Sjukepleiarforbundet).

Spissar kompetansen
– Her på Voss opplever me at lei-
inga i Helse Bergen både satsar 
på oss, og aktivt er med og utvi-

klar spisskompetansen vår, seier 
Abrahamsen.

Døme på dette er at sjukehu-
set i dag føretek alle fedmeope-
rasjonar innanfor helseområdet, 
alle operasjonar i galleblæra like 
eins, meir enn 200 stk av begge 
delar kvart år. 

– For operasjonar i handledd 
og hoftebrot vert i dag kvar sjet-

te pasient frå Bergen Legevakt 
send oppover til oss, seier han. 

Og samarbeidet er ikkje min-
dre tett innan rekruttering og 
kompetanse, påpeikar sjukehus-
direktøren. 

– Kirurgar og andre spesia-
listar gjennomfører i stor grad 
utdanningsløpa sine i ein kom-
binasjon mellom Voss og Hau-

– Lite sjukehus, sterk fagmiljø
 �– Rekrutteringa ved Voss sjukehus viser at ekspertgruppa tek feil

TEK FEIL: – Helseministeren si ekspertgruppe tek feil. Det er Voss sjukehus eit levande prov på, seier adminis-
trerande direktør Rolf Abrahamsen. 

keland Universitetssjukehus. 
Dette sikrar både god rekrut-
tering og høg fagleg standard.

Vil ha vidareutvikling
Heller enn nedbygginga som no 
trugar, synest Abrahamsen difor 
at Voss sjukehus må vidareutvi-
klast. Noko sjukehuset òg har 
planen klar for.

– Me treng fleire operasjons-
stover, større poliklinikk og 
betre plass ved akuttmottaket. 
Mellom anna.

Abrahamsen har forståing 
for at det ikkje kan satsast like 
mykje på alle sjukehus kringom 
i Noreg. Men Voss, med all sin 
turisme, skisport, ekstremsport 
og store gjennomfart både av 
bil- og togfarande er i ei særstil-
ling, meiner han. 

– At folketalet i det definerte 
inntaksområdet er 30.000, er 
dermed underordna. Alt i dag 
kjem nær annankvar pasient frå 
andre kommunar enn dei seks 
som utgjer sjukehusområdet. 
Me er også næraste akuttsjuke-
hus for heile 13 kommunar, frå 
Odda i sør til Årdal i nord, kan 
Rolf Abrahamsen fortelja.

– Samla folketal for dette om-
rådet er 53.000. Men på toppen 
av dette igjen kjem alle tilreisan-
de, alt frå bergensarar på hytta 
til cruisepassasjerar i Flåm.

Rekkja av gode argument for 
oppretthalding og vidareutvik-
ling av Voss sjukehus er såleis 
lang!

ROLF TEPSTAD | tekst og foto
rte@avisa-hordaland.no

– Vårt sjukehus har alt 
gjennomført mykje av
den spesialiseringa helse
ministeren si ekspert
gruppe meiner lokalsjuke
hus ikkje maktar.
– Me er eit levande prov på at 
noko må vera grunnleggjande 
feil i tankegangen deira, seier 
sjukehusdirektør Rolf Abraham-
sen i ein kommentar til saka me 
hadde på trykk før valet, etter at 
alle dei politiske partia hadde 
vitja Voss sjukehus.

Statsråden si ekspertgruppe 
meiner at sjukehusområde med
folkegrunnlag på mindre enn
80.000 ikkje bør ha døgnkontinu-
erleg akuttkirurgi. Mellom anna
fordi små sjukehus ikkje maktar
å byggja opp sterke nok fagmiljø.

Kamp om jobbane
– Teorien stemmer i alle fall dår-
leg for Voss sjukehus sitt vedko-
mande, seier Abrahamsen.

– Me rekrutterer svært bra. Det 
er stor konkurranse om jobbane 
me lyser ut, kan han fortelja.

Gjennom Abrahamsen sine 
snart 15 år på Voss har talet 
overlegar på kirurgisk avdeling 
auka frå fire til ti. Overlegane 
fyller dermed to separate vakt-
ordningar – ein for blautdelski-
rurgi, ein for ortopedi. Anten det 
gjeld beinbrot på alpinski eller 
ein akutt blindtarm, vil sjukehu-
set dermed alltid ha ein spesial-
utdanna kirurg klar for innsats.

På Voss sjukehus fryktar dei 
dominoeffekt, i fall den døgn-
kontinuerlege akuttkirurgien 

Faksimile fra Hordaland avis, 22. september 2015
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Antall sykehussenger i Norge er
halvert siden 1990 og overbeleg-

get er massivt og helsefarlig. Nå tegner 
imidlertid H/FrP-regjeringen kartet 
over et nytt sykehuslandskap. I Høies 
helselandskap skal mange velfungeren-
de lokalsykehus med grunnleggende 
akuttberedskap erstattes med indre-
medisinske ‘nærsykehus’ uten kirurg-
iske sengeavdelinger og uten den 
grunnleggende akuttberedskapen med 
kirurg, indremedisiner og anestesiolog 
i vakt. Eller som kollega Rune Hegge-
dal, overlege på Volda sykehus sier: 
‘Fjernar ein akuttkirurgien vil gode 
fagmiljø raskt forvitre og ein vil gjere 
seg stadig meir avhengig av utlandske 
vikarlegar før ein til slutt kan stenge 
døra også for dei indremedisinske 
pasientane. Slik er situasjonen for 
mange lokalsjukehus i distrikta i heile 
Noreg. Har vi råd til dette?’(1)

Mens debatten raser med utgangs-
punkt i fagmedisinske og distriktspoli-
tiske argumenter, er den blå-blå regjer-
ingen i full gang med å demontere 
velferdsstaten og privatisere lokalsyke-
husene. La oss forklare.  

30. juni i år ga Helse- og omsorgsmi-
nister Bent Høie selskapet Nabben AS 

godkjenning til å etablere et nytt, pri-
vat sykehus i skallet av Rjukan syke-
hus, lokalsykehuset Høie la ned juni 
2014 tross sterke folkelige, faglige og 
politiske grasrotprotester. Bare to uker 
etter at Helsedirektoratet avga sin 
uttalelse om den omfattende søknaden 
fra Nabben AS, hadde Høies Helse- og 
omsorgsdepartement (HOD) tilde-
lingsbrevet klart(2,3). I brevet gir Høie 
grønt lys for å etablere «IbsenSyke-
huset Rjukan» (ISR) som et privat, 
døgnåpent sykehus i det nedlagte lo-
kalsykehuset på Rjukan. Han godkjen-
ner privatsykehuset for ikke mindre 
enn 14 hovedspesialiteter «med sine 
underliggende grenspesialiteter» (2): 
Anestesi, bryst- og endokrinkirurgi, 
fødselshjelp- og kvinnesykdommer, 
generell kirurgi, nevrokirurgi, ortope-
disk kirurgi, plastikkirurgi, ØNH-syk-
dommer, øye-sykdommer, hud- og 
veneriske sykdommer, indremedisin, 
nevrologi, onkologi og revmatologi. 

Privatsykehuset godkjennes med 
«inntil 15 senger for pasienter som ut 
fra medisinsk indikasjon har behov for 
overnatting». (2) Dette blir med andre 
ord et oppsiktsvekkende lite og 
 ekstremt høyspesialisert, døgnåpent 

privat lokalsykehus i et lite lokalsam-
funn med svært begrenset opptaksom-
råde.

Borte er Høies bastante overbevis-
ning at dagens offentlige lokalsykehus 
ikke fyller kravene til størrelse, kvalitet 
og volum og at han derfor må fjerne 
nettopp kirurgien og legge ned kanskje 
halvparten av dagens offentlige lokal-
sykehus i sin nåværende form(4). Et 
sykehus med akuttberedskap og ‘inntil 
15 senger’ er relativt fjernt fra hans 
tidligere påstand i januar 2015 om at 
‘akuttsykehus bør ha minst 200 sen-
ger’(5). Høies tillatelse til dette nye 
private lokalsykehuset på Rjukan om-
fatter en omfattende rekke høyspesiali-
serte kirurgiske og medisinske syke-
husfunksjoner, hinsides det dagens 
lokalsykehus og langt mer enn det 
norske sentralsykehus driver med i 
dag. Det er så man nesten ikke tror det 
man leser i dokumentene fra Helsedi-
rektoratet og HOD (1-2).

Nubben AS beskriver sin etablerte 
faglige virksomhet på sitt eksisterende 
privatsykehus i Porsgrunn slik(6): 
‘Ibsen Sykehuset skal være et supple-
ment til det offentlige helsevesenet. Vi 
tilbyr privat og offentlig betalt utred-

Høies plan: Pengenes, ikke 
pasientenes helsevesen

Framtida for sykehus-Norge bør være en fornuftig funksjonsfordeling og samspill mellom de 
store og de små sykehusenhetene, ikke nedleggelse og sentralisering. Folks behov for trygg-
het blir ivaretatt lokalt, og de store sykehusene, som for lengst er sprengt, trenger avlastning.

Mads Gilbert, klinikkoverlege, prof.dr.med., Tromsø
Guttorm Brattebø, avdelingsoverlege, 1.amanuensis, Bergen

Sven Erik Gisvold, prof.dr.med, Trondheim

››



ning og behandling innenfor følgende 
fagfelt: 
• Plastikkirurgi
• Gynekologi
• Urologi, omskjæring
• Søvnforstyrrelser og snorking
• Generell kirurgi
• Muskel og skjelett
• Kosmetologi’

Det ukjente Nabben AS får altså
konsesjon til bl.a. fødselshjelp, nevro-
kirurgi, og onkologi (kreftbehandling). 
Helsedirektoratet er i tvil om dette 
massive omfanget og skriver i sin vur-
dering av søknaden: «Det må imidler-
tid stilles spørsmål ved, om det er rea-
listisk at ISR kan levere tjenester 
innenfor alle nevnte fagområder og om 
dimensjonering av sykehussenger er 
realistisk, ut fra aktuelle befolknings-
grunnlag.» (1) Høies tildelingsbrev kom-
menterer ikke direktoratets bekym-
ring.

Direktoratet går også klart imot å gi 
Nabben AS tillatelse til kreftbehand-
ling: «..fagområdet onkologi bør ikke 
godkjennes i privat virksomhet. Dette 
med bakgrunn i pågående arbeid med 
pakkeforløp, samt hensynet til at pak-
keforløpene skal monitoreres». (2) Høie 
overprøver uten noen begrunnelse 
direktoratets klare råd, og Nabben AS 
får også å drive med onkologi. Var det 
plutselig ikke så viktig med de lovete 
pakkeløp for 28 kreftformer og kvali-
tetsovervåking i kreftbehandlingen 
som Høie lovet i Sykehustalen?(3)  

Direktoratet går også klart mot å 
godkjenne søknaden om bryst- og en-
dokrin kirurgi fordi disse pasientene i 
all hovedsak har kreft. Høie tilsideset-
ter igjen eget fagdirektorat. Nabben AS 
får tillatelse også til dette høyspesiali-
serte fagområdet. 

I debatten om lokalsykehusene har 
både Høie og helsedirektør Bjørn 
Guldvog, gått hardt ut mot dagens 
fullverdige, velfungerende offentlige 
lokalsykehus. Guldvog, som påstår at 
‘flere mennesker kan dø hvis lokalsyke-
husene opprettholdes som i dag’, støt-
ter nå i all hovedsak opprettelsen av en 
ny type privat lokalsykehus med mas-
siv spesialistportefølje. (7)

Og plutselig er ikke opptaksområde, 
sengetall, pasientvolum og ‘øvelse gjør 
mester’ viktige motargumenter mot 
små sykehus.(8) Nå mener de at det er 
greit med innleide kirurger og lavt 
volum: «det betviles ikke at en legespe-
sialist som innleies og foretar et opera-
tivt inngrep eksempelvis én gang per 
uke, er faglig dyktig.» (1-2) Men var det 
akkurat dette Høie og helsedirektøren 
hevdet: At «vikarstafetter» var faglig 
dårlig, at volum og kvalitet – uten 
angiv else av tall – taler mot dagens 
offentlige lokalsykehus fordi volumet 
operasjoner angivelig er for lavt? 

Kanskje vil Høie svare at dette nye - 
inntil 15-sengers – private minisyke-
huset på Rjukan ikke skal være akutt-
sykehus? Feil igjen. Både direktoratets 
vurdering og departementets tilde-
lingsbrev understreker at «..det må 
være forsvarlig organisering av bered-
skapen for alle deler av virksomheten, 
herunder utrykningstid for lege.» (1-2)

Ja, selvsagt må det være beredskap 
for å håndtere akutte komplikasjoner 
hos inneliggende pasienter og pasient-
er sykehuset har operert. Akkurat som 
på dagens fullverdige lokalsykehus 
med leger i vakt på anestesi, kirurgi og 
indremedisin. Dagens beredskap bruk es 
som grunnleggende akuttberedskap i de 
tilfellene hvor umiddelbar stabilisering 
på lokalsykehuset av en komplikasjon, av 

en akutt syk eller skadet er nødvendig 
før eventuell videre evakuering til trau-
mesenter eller sentral/universitetssyke-
hus. Eller som Nabben AS sin daglige 
leder og medisinske leder for IbsenSyke-
huset i Porsgrunn, kirurgen Leif Næss, 
svarer Nationen 11. 1.15 på spørsmålet 
om de skal ha akuttkirurgisk beredskap 
på det nye privatsykehuset på Rjukan: 
«Om man har en gruppe høyt utdannede 
spesialister, er det ikke helt av skaftet å 
avtale at de også kan utgjøre en akuttki-
rurgisk ressurs. …. Det som måtte falle i 
vårt lodd, var å motta pasienter for å 
utføre relativt enkle ting, som å stabili-
sere, gi dem smertestillende og skipe 
dem videre til et større sykehus, når 
det trengs.» 

I juni 2014 forsvarte Høie nedleggel-
sen av Rjukan lokalsykehus foran en 
rasende folkemengde som var samlet 
foran Stortinget for å protestere. Han 
måtte allerede da vite at Helse Sør Øst, 
Sykehuset Telemark HF den privae 
aktøren «Telemark helsearena» allere-
de i mai var godt i gang med å etablere 
privat drift i lokalsykehuset han la ned 
i juni. Utviklingsplanen for Sykehuset 
Telemark HF 2014-2016 og nye helse-
politiske føringer åpner for etablering 
av private helsetjenester i lokalsyke-
husene sine arealer. I styrevedtak 20. 
mai 2014 (‘Utviklingsplan 2014-2016 
Sykehuset Telemark HF’) heter det: 
«Styret ber administrerende direktør 
om å legge til rette for at ledige arealer 
ved Rjukan og Kragerø kan utvikles og 
brukes i samarbeid med private avtale-
spesialister og kommunale/eksterne 
aktører.» Prosjektbeskrivelsen for «nye 
Rjukan sykehus» som, skrevet av den 
private helseoperatøren «Telemark 
Helsearena» (styreled er Leif Næss) 
sier det klart: ‘Forankre prosjektet 

«Om man har en  
gruppe høyt utdannede 

spesialister, er det ikke 
helt av skaftet å avtale 
at de også kan utgjøre  

en akuttkirurgisk  
ressurs. …. 

Direktoratet går  
også klart mot å  

godkjenne søknaden om 
bryst og endokrin kirurgi 
fordi disse pasientene i 
all hovedsak har kreft. 

Når Høie legger fram  
Nasjonal helseog syke
husplan, har han allerede 

varslet kraftig reduksjon i 
antall lokalsykehus med 

akuttfunksjon. 
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politisk i Tinn kommune, Helse Sør 
Øst og helseministeren’.9

Hvorfor tiet Høie om planene? Ville 
han føre befolkning, fagfolk og sentrale 
politikere bak lyset? Hvorfor sa han 
ikke under demonstrasjonen foran 
Stortinget at han hadde konkrete plan-
er om å erstatte det offentlige syke-
huset med et privat? 

Høie, H og FrP vil ha fritt behand-
lingsvalg. Ordningen gir pasienten 
mulig het til å velge privat behandling 
innen visse områder, på det offentliges 
regning. I dette bildet passer et privat 
Rjukan sykehus perfekt. 

Når Høie legger fram Nasjonal helse -
-og sykehusplan, har han allerede
varslet kraftig reduksjon i antall lokal-
sykehus med akuttfunksjon. Dette
åpner for en storstilt privatisering av
norske sykehus etter «Rjukanmodel-
len», og nettopp fordi Høie innfører
‘fritt behandlingsvalg’ kan enhver
privat aktør – stor eller veldig liten -
starte omfattende spesial-
isthelsetjenester i nedlagte lokalsyke-
hus, betalt av felleskassa. De private
aktørene kan så bemanne sine nye
‘lokalsykehus’ med oppsagte sykepleie-
re og sykehusansatte fra det raserte
offentlige lokalsykehuset - utdannet av
det offentlige – og skumme fløten i
Høies nye private sykehusmarked.

Maskene faller. De påståtte fag-
lig-medisinske argumentene mot 
dagens lokalsykehus har ikke overbe-
vist noen. Vi har hele tiden hevdet at 
nedlegging av lokalsykehusene er poli-
tiske, ikke faglige beslutninger. Nå ser 
vi det. 

Private sykehus med bare 15 senger 
og absurd omfattende spesialistporte-
føljer godkjennes av en helseminister 
som påstår at dagens velfungerende 
offentlige lokalsykehus er uforsvarlige. 
På Høies hatt står det ikke «pasiente-
nes helsevesen» men «pengenes helse-
vesen». Kanskje like greit. Så vet vi hva 
det dreier seg om i den videre kampen 
for lokalsykehusene og en trygg vel-
ferdsstat med offentlige helsetjenester. 

Det skal bli en spennende stortings-
valgkamp. •
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Det er i grunnen helt greit at Mads
Gilbert & Co misliker mye av det 

jeg gjør. Det hadde vært langt verre om 
de likte politikken jeg fører. For de tre 
mener åpenbart at vi skal møte utford-
ringene i den norske helsetjenesten 
ved å la ting være som de er.  

At de fusker med fakta og beskylder 
meg for å føre pasienter bak lyset, 
synes jeg er verre. Derfor har jeg takk-
et ja til å svare på noen av beskyldning-
ene de retter mot meg.   

Akuttmottaket ved Rjukan sykehus 
ble lagt ned for et halvt år siden. Tele-
mark hadde akuttfunksjoner fire sted-
er og en befolkning på 170 000 innbyg-
gere. Det ga for dårlig grunnlag til å 
opprettholde kvaliteten og tilfredsstille 
fremtidige krav til kompetanse. Vi 
mente derfor det var riktig å satse på 
to robuste akuttsykehus på Notodden 
og i Skien. 

Så tolker jeg Mads Gilbert & Co dit-
hen at de mener det er langt bedre at 
lokalene på Rjukan står tomme enn at 
de blir tatt i bruk av private som vil 
tilby planlagte helsetjenester. Jeg deler 
ikke dette synet. Jeg ser på private og 
ideelle aktører som viktige samar-
beidspartnere i den norske helse-
tjenesten. Men de skal ikke være mer 
enn det. Ansvaret for at befolkningen 
på Rjukan og andre steder i landet får 
den spesialiserte helsehjelpen de 

treng er kommer aldri til å ligge hos 
IbsenSykehuset, Volvat, Frelsesarmeen 
eller Kirkens Bymisjon. Det er et 
 offentlig ansvar. Det ligger i Helse- og 
omsorgsdepartementet. Det ligger hos 
meg. 

Derfor var det i siste instans mitt 
ansvar å vurdere om akuttilbudet på 
Rjukan skulle opprettholdes. Etter å ha 
lyttet til lokale talspersoner, fagperso-
nell og brukerutvalg tok jeg beslutningen 
om at vi skulle ha akuttberedskap på to 
sykehus i Telemark i stedet for fire.          

Mads Gilbert & Co hevder at jeg 
planla å legge ned det offentlige syke-

huset på Rjukan for å erstatte det med 
et privat. Og ikke nok med det. Jeg har 
visstnok også planlagt at den offentlige 
helsetjenesten skal kjøpe alle typer 
helsetjenester – også svært avansert 
behandling – fra dette sykehuset. De 
tre imponerer stort når det gjelder 
fantasi. Ikke fullt så mye når det gjel-
der fakta.  

Godkjenningen av det private syke-
huset på Rjukan er gjort etter regler 
som har eksistert under skiftende 
helse ministre og regjeringer. De sam-
me reglene gjaldt under den rødgrønne 
regjeringen også. Skulle jeg gitt avslag 
på søknaden med bakgrunn i at noen 
ønsket å starte et privat tilbud akkurat 
på Rjukan? Forutsetningen for denne 
godkjenningen, som for andre god-
kjenninger av private sykehus i Norge, 
er at de driver faglig forsvarlig.

Gilbert & Co fremstiller det som om 
det private sykehuset på Rjukan skal ha 
akuttberedskap slik vi kjenner det fra 
offentlige sykehus. Dette er en feil 
framstilling. Det de sikter til er et krav 
til utrykningstid for lege som stilles til 
alle private sykehus. Det vil bare gjelde 
pasientene som har fått planlagt be-
handling og som ligger på sykehuset, og 
det vil ikke være et akuttilbud til hele 
befolkningen. Godkjenningen inne-
bærer heller ingen rett til avtaler med 
det offentlige om å levere tjenester. 

Motsvar til tre  
morske musketerer 

Tre morske musketerer går til angrep på meg i Overlegens spalter. 
De mener å vite at jeg bryr meg mer om penger enn pasienter. 
De mener å vite at målet mitt er å gjøre offentlig til privat.

 Av helse- og omsorgsminister Bent Høie››

 «Akuttmottaket ved  
Rjukan sykehus ble lagt 

ned for et halvt år siden. 
Telemark hadde akutt

funksjoner fire sted er og 
en befolkning på 170 000 
innbyggere. Det ga for 

dårlig grunnlag til å opp
rettholde kvaliteten og 

tilfredsstille fremtidige 
krav til kompetanse.»
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Gilbert & Co baserer seg også mer på 
fantasi enn fakta når de kritiserer den 
nye helse- og sykehusplanen. De tre 
hevder jeg vil gjøre mange velfunger -
ende lokalsykehus til nærsykehus uten 
kirurgiske sengeavdelinger og uten 
grunnleggende akuttberedskap med 
kirurg, indremedisiner og anestesiolog 
i vakt. 

Dette stemmer jo ikke. Vi vil tvert 
imot styrke lokalsykehusene og gi dem 
flere oppgaver enn de har i dag. De 
minste sykehusene kommer til å bli 
stadig viktigere for å gi folk behandling 
og oppfølging for vanlige sykdommer i 
deres eget nærmiljø. Den medisinske 
utviklingen og den nye teknologien 
gjør det mulig for små sykehus å ta på 
seg stadig mer avansert behandling. 
Det vil vi legge til rette for i årene som 
kommer.  

Dersom regjeringens forslag til prin-
sipper legges til grunn for den videre 
utviklingen, kan et mulig scenario bli 
at noen av våre mindre sykehus er for 
små til å kunne opprettholde kirurg isk 

akuttberedskap døgnet rundt. På disse 
sykehusene foreslår vi derfor at det 
opprettholdes indremedisinsk akuttbe-
redskap med anestesilege i vakt. Vi vil 
ha elektiv kirurgisk aktivitet på syke-
husene som ikke har kirurg isk akuttbe-
redskap.  Ambulansetjen esten skal 
selvsagt rustes opp hvis det blir gjort 
endringer i akuttberedskapen. Vi skal 
også sørge for at fødeavdelingene har 
kompetansen og støttefunksjonene de 
trenger for å opp rett holde driften. I 
vurderingen av hvilke sykehus dette 
gjelder, må selvfølgelig geografi, klima 

og konsekvensene for det samlede 
tilbudet vurderes.

Vi vil trenge både de små og de store 
sykehusene for å løse utfordringene vi 
ser komme i fremtidens helsetjeneste. 
Men vi må sørge for bedre oppgavefor-
deling og tettere samarbeid sykehuse-
ne mellom for å lykkes. 

Jeg anbefaler de tre morske musket-
erene å lese seg opp før de samler seg 
til neste angrep. De må gjerne starte 
med den nasjonale helse- og sykehus-
planen før de går gjennom regelverket 
for godkjenning av sykehus og privat 
sykehusvirksomhet. Så kan de ta en 
kikk på de siste tallene fra Norsk 
pasient register som viser en nedgang i 
ventetiden for mange pasientgrupper 
og deretter lese seg opp på de gode 
erfaringene med pakkeforløp innen 
kreft.     

Man bør ikke basere angrep på 
 fantasi framfor fakta. 

Da blir resultatet bare fekting i løse 
luften. •

 «De minste sykehusene 
kommer til å bli stadig 
viktigere for å gi folk  

behandling og oppfølging 
for vanlige sykdommer i 
deres eget nærmiljø.»
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En utredning ser på en reduksjon av
antall län fra 21 til 6-9 etter modell 

av Danmark, mens en annen ser på 
fordelingen av den høyspesialiserte 
behandlingen. Sjukhusläkarföreningen 
bifaller større nasjonal samordning og 
likhet i tilbud.

 I Sverige hade vi en minskning av de 
minsta sjukhusen under 90-talet  från 
ungefär 80 till runt 60 stycken. De 
minsta sjukhusen har alltså försvunnit 
medan de största har blivit större pga 
sammanslagningar.

Vi har ingen nationell sammanställ-
ning över eller ens en definition på vad 
ett akutsjukhus är. En del sjukhus med 
akutsjukvårdsuppdrag har inte öppet 
dygnet runt, en del har inte full be-
manning. Andra är sammanslagna och 
ses som ett sjukhus fast de i verklighet-
en är flera olika med flera mil emellan.

Vi har flera utredningar på gång i 
Sverige som rör sjukvården. 

En är Indelningskomitten som ska 
föreslå minskning av dagens 21 land-
sting/regioner till sex-nio stycken. 
Regionerna och landstingen har till 
stor del egen besluts- och beskatt-

ningsrätt, det så kallade landstings-
kommunala självstyret. Flera regioner 
är stora med svenska mått mätt, exem-
pelvis Stockholm, Skåne och Västra 
Götaland, medan andra är mycket 
varierande i storlek. Många landsting 
har också glesbygdsproblematik. Eko-
nomi, personalpolitik och bemanning 
skiljer sig stort och en del landsting 
har helt enkelt för stora underskott för 
att kunna ge en vård jämlik med andra  
delar av landet. 

En annan viktig utredning rör den 
högspecialiserade vården.

Med mottot «Träning ger färdighet!» 
lägger utredningen fram sina slutsatser 
i dagarna. Man skiljer på nationell och 
regional högspecialiserad  vård. Den 
nationella vill man  koncentrera till 
max sex platser i landet medan den 
regionala ska utföras på 1-3 ställen per 
region. Besluten om nationell sjukvård 
ska tas av en sakkunniggrupp där pro-
fessionella grupper ingår- här har man 
sneglat på Danmarks lösning – under 
Socialstyrelsen. För den regionala 
vården blir sakkunniggruppens beslut 
däremot bara rådgivande eftersom det 

annars ansågs som alltför stort intrång 
på det kommunala självstyret, enligt 
vissa politiker. Utredningen har också 
tittat på centralisering även av större 
och mer vanliga patientgrupper då 
man anser att även det innebär kvali-
tetsförbättringar. Om det blir så kan 
det innebära att man måste se över 
akutsjukhusens uppdrag också.

 Mycket av utredningen är bra men 
vi anser att man också måste se på den 
totala volymen av ex operationer inte 
bara enskilda diagnoser. Vi anser inte 
heller att det automatiskt blir billigare 
och bättre  för att man stänger ett sjuk-
hus. Det är inte heller så att stora sjuk-
hus alltid är att föredra och även utred-
ningen påpekar att den optimala 
storleken för ett sjukhus enligt flera 
studier visat sig vara 400 – 600 säng-
platser. När man flyttar verksamhet 
måste man beakta förutsättningar för 
läkare att medverka och utveckla och 
man måste också ta hänsyn till utbild-
ning. Men vi välkomnar i övrigt en 
större nationell samordning för att 
förbättra kvalitet och minska ojämlik-
het över landet. •

Sentralisering og nedleggelser 
av sykehus i Sverige

 Besluten om nationell sjukvård ska tas av en sakkunniggrupp där professionella 
grupper ingår här har man sneglat på Danmarks lösning  under Socialstyrelsen.

Antall sykehus er redusert til nær 60. Det er länene som 
eier og driver sykehusene i Sverige, og respekten for det 
lokale selvstyret er stor. Det er imidlertid store variasjoner 
i helsetilbudet i de forskjellige delene av Sverige.

   Av Karin Båtelson, ordförande i Sjukhusläkarna
och vice ordförande i Läkarförbundet
››
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Debatten om sygehusenes størrelse
og det rette befolkningsunderlag 

begyndte for alvor at tage fart i 
slutning en af 1990’erne. Fortalerne for 
centralisering af behandling talte især 
for, at man havde spredt kompliceret 
behandling af f.eks. kræft på alt for 
mange afdelinger. Bl.a. blev det frem-
hævet, at brystkræft blev behandlet på 
over 80 afdelinger i landet og tarmkræft 
på over 60. Undersøgelse dokumentere-
de, at mange kirurger ikke havde den 
nødvendige rutine, og at dette direkte 
kunne aflæses i behandlingsresultater-
ne i form af for lav overlevelse.  

 Debatten fik afgørende indflydelse 
på sygehusplanlægningen, da de 14 
amter blev nedlagt og erstattet af fem 
regioner i 2007. Oprettelsen af region-
erne førte til en bølge af sygehusluk-
ninger og etablering af store afdelinger. 
Samtidig fik den nationale myndighed 
på området, Sundhedsstyrelsen, for 
første gang i historien beføjelse til at 
diktere antal højt specialiserede afde-
ling og deres placering. 

 Grundlaget for denne omlægning er, 
at de almindelige sygehuse bør have et 
befolkningsunderlag på 200.000-
400.000 personer. Mere komplicerede 
behandlinger placeres i såkaldte regi-
onsfunktioner, der kan befinde sig på 
1-3 sygehuse per region, dvs. i alt 15. Her 
er bl.a. placeret behandling af alminde-
lige kræftsygdomme. Dermed har om-
lægningen ført til, at en stor del af 
kræftbehandlingen er samlet fra ca. 
50-60 afdelinger i 1990’erne til 15-20
afdelinger på landsplan i dag. 

 De højt specialiserede afdelinger 
findes som hovedregel kun på et hospi-
tal i hver region, og i flere tilfælde er 
behandlingen samlet på 1-3 sygehuse i 
landet. Det gælder bl.a. transplantatio-
ner. 

 Centraliseringen omfatter også akut-
beredskaber og traumecentre, der lige-
ledes er blevet samlet færre steder og 
udbygget med bedre præhospitalt be-
redskab. 

 Under debatten i slutningen af 
1990’erne var et af de centrale spørgs-

mål, hvorvidt centralisering vil føre til 
bedre behandlingsresultater. Der er 
ikke foretaget egentlige videnskabelige 
undersøgelser af effekten af den sam-
lede omlægning af sygehusvæsenet i 
Danmark, men der findes undersøgel-
ser, som indikerer, at den har haft posi-
tive effekter. Bl.a. viser undersøgelser, 
at kræftoverlevelsen på flere områder 
er steget væsentligt. Således er fem-
års-overlevelsen hos patienter med 
endetarmskræft steget fra 37 procent 
til 51 procent fra midten af 1990’erne 
til 2009. 

Udviklingen har desuden været 
drevet af et ønske om at udnytte især 
speciallægernes arbejdskraft bedre. 
Kritikerne af de små sygehuse pegede 
således på, at det var for ressource-
krævende at bemande vagtberedska-
berne, især hvis man skulle sikre 
tilstede værelse af speciallæger. •

Centralisering i det  
danske sygehusvæsen

Det danske sygehusvæsen har gennemgået en omfattende 
centralisering de sidste ti år. Udviklingen har ført til, at  
antall et af sygehuse er reduceret fra knap 80 til ca. 50, og at 
behandling af både enkle og komplicerede sygdomme er 
samlet på langt færre og væsentligt større afdelinger.

Av Anja Mitchell, formand for Overlægeforeningen››

 Debatten fik afgørende indflydelse på sygehusplanlægningen, da de 14 amter blev 
nedlagt og erstattet af fem regioner i 2007.
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Målet må være bedre helsetilbud
for alle, ikke dårligere for man-

ge. Det er det minste man kan forvente 
av en plan som skal bestemme frem-
tidens sykehusstruktur og helsetilbud, 
og dermed være viktig for hvor i landet 
folk vil bo i fremtiden.

Sykehusalliansen
Som lege i en landsdel der vær og geo-
grafi er utfordrende, opplever jeg fare-
truende ofte, i opptil 60 % av oppdrag-
ene vinterstid, at ambulanse   helikopter 
ikke kan fly. Fjernes akuttkirurgisk 
beredskap på vårt sykehus, må pasient-
er med alvorlige skader, transporteres 
betydelige lengre, og da ofte langs 
landeveien. «Blør vi Saktere?» er 
spørsmålet jeg stilte da det første for-
slaget om svekking av akutthjelpen 
kom. Det samme spørsmålet stiller 
etterhvert svært mange. Det enkle 
spørsmålet fra oss i nord; «Blør vi Sakt-
ere?» er spredd på flere tusen T-skjort-
er og buttons. Responsen har vært 
enorm. Med støtte i lokalt næringsliv i 
Narvik, dannet vi derfor i vår Syke-
husalliansen. Den er partipolitisk nøy-
tral, og jobber faktaorientert for å in-
formere beslutningstakerne ut fra lokal 
kunnskap.

Ulykker om vinteren
Alvorlige ulykker uten hjelp fra heli-
kopter har vi hatt flere av. Og flere vil 

komme. Kort avstand til sykehus har 
berget mange liv. Er det Helsedirektør 
Guldvåg eller Helseminister Høie som 
står der ute når ulykken rammer? Eller 
kan det være jeg og mine gode kolleger? 
Vi som har stått i disse situasjonene vet 
at vi trenger kompetente kolleger og 
nærhet til et velfungerende traumemot-
tak for å håndtere de akutte pasientene. 
Professor Torben Wisborg ved Nasjonal 
kompetansetjeneste for traumatologi, 
har sagt det tydelig: «Lengre transport 
gir høyere dødelighet. Folk som kjem-
per for sine sykehus er ikke idioter». 
Personlig er jeg kursansvarlig av for 
årlige kurs i Akuttmedisin og Vill-
marksmedisin. Vi har regelmessig sam-
trening med fastleger/legevaktsleger, 
anestesileger og ambulansefagarbeide-
re. Vi trenger disse kollegene når vi 
bygger lokal kompetanse gjennom kurs 
og trening før ulykken skjer. Kan det 
ikke være klokt å høre på oss lokalt og 
vise oss tillit. Vi som både vet hvordan 
skoen ser ut og hvor den trykker?

Kortreist akutt- og hverdagskirurgi vs 
langreist spesialistbehandling
Det må skilles mellom kortreist akutt- 
og hverdagskirurgi og langreist spesia-
listbehandling. Denne funksjonsfor-
delingen har man hatt lenge og den bør 
utvikles. Hvorfor denne arrogansen, 
faglige neglisjeringen, og mangelen på 
tillit?  Det er et vinn-vinn tilfelle. I ste-

det for konkurranse mellom store og 
små sykehus, trengs mer samarbeid, 
Det handler om å spille hverandre gode 
og utnytte hverandres fortinn.  Det er 
ikke snakk om enten -eller, men både- 
og. Men man må, som Legeforeningen 
sier, styrke lokalsykehusene ved å til-
føre ressurser og oppgaver..

Fremtidens Lokalsykehus
Lokalsykehusene skal selvsagt ikke 
være som de alltid har vært. De skal 
være fremoverlente og skal delta i den 
rivende faglige utviklingen. Men da må 
det legges til rette slik at de får ta ut sitt 
potensiale og ikke plukkes fra hver-
andre i det stille, noe som har vært 
tilfelle de siste 20 årene. Store sykehus 
flyter over av enklere hverdagslige 
tilstander, også kirurgiske. Dette kan 
lokalsykehusene avlaste de store syke-
husene med, og derved redusere de 
lange ventelistene De store sykehusene 
bør i større grad få ro til å konsentrer 
seg om de høyspesialiserte oppgavene. 
Å reise til planlagt kirurgi har en ganske 
annen risiko enn når det er haster.  Det 
er fullt mulig å utvikle bærekraftige, 
robuste og økonomisk fordelaktige 
lokalsykehus med fortsatt høy kvalitet 
hvis man vil. Men vil man det?

Utnytte potensialet
Jeg har hele tiden vært ærlig på at jeg 
begrunner min erfaring utfra det 

Blør vi Saktere? 
- fra en lege som jobber lokalt

Regjeringen skulle presentere forslag til Nasjonal helse -og sykehusplan 
23. oktober, men den er blitt utsatt. Planen må representere en virkelighet som
fagfolk over hele landet kan kjenne seg igjen i.

Av Sverre Håkon Evju
Spesialist i allmenn medisin og overlege Narvik Legevakt

››
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miljø et og sykehuset jeg kjenner best. 
Vi kan vise til kontinuitet, kvalitet, 
faste stillinger og lite vikarinnleie. 
Helse Nord har vært dyktige og tilrette-
lagt for at vi har velfungerende traume-
mottak i hele landsdelen, og det nære 
samarbeidet med UNN-Tromsø gjør at 
man har gode erfaringer, og muligheter 
for å videreutvikle ambulering og fag-
utvikling. Ved vårt sykehus er det et 
betydelig uutnyttet potensial for å øke 
operasjonsaktiviteten. Det er mangel 
både på legestillinger og spesialsyke-
pleiere. Disse spesialsykepleierne fin-
nes lokalt, men pga økonomiske spare-
tiltak har disse måttet finne annet 
arbeid og gått over til for eksempel 
hjemmetjeneste og sykehjem. Noen 
kirurger bruker bare 50 % av sin kapa-
sitet fordi det ikke er nok spesialsyke-
pleiere til å klargjøre neste pasient, noe 
som ville betydd både økt aktivitet, 
kvalitet og inntjening, Men pengene til 
dette finnes ikke, tross at man på sikt 
beviselig kan øke inntjeningen. Dette 
medfører fare for at ventelistene kan 

øke. Helseministeren har skapt et bilde 
av at kirurgene på de små sykehusene 
opererer for lite, dette til tross for at vi 
vet at det er vanlig at en kirurg på et 
lite og mellomstort sykehus har to eller 
tre operasjonsdager pr uke i motset-
ning til på de største sykehusene der 
kirurgene ofte har mindre knivtid. Når 
dette er sagt er det fullt mulig å få mer 
igjen for helsebudsjettet ved å bemanne 
mindre sykehus slik at ress ursene kan 
utnyttes på en optimal måte og ikke slik 
vi kjenner det i dag der operasjonsstuer 
står tomme og alle ressursene ikke ut-
nyttes optimalt. Ved å styrke lokalsyke-
husene slik at team ene og fagfolkene 
står i forhold til hverandre kan helse-
ministeren få mer av ressursene.

Legeforeningen
Legeforeningen har også talt Helse-
ministeren midt imot og sagt at akutt-
sykehus må ha akuttkirurgi. Fravær av 
akuttkirurgi ved et sykehus vil svekke 
hele sykehuset og akuttmiljøet utenfor 
sykehuset betydelig. Fagene kirurgi, 

føde/gyn, medisin og anestesi henger 
sammen som tråder i en vev, de er som 
ben på en stol. Kapper man kirurgi-
benet, tipper stolen!  Å beholde akutt-
kirurgi betyr mye mer enn bare akutt-
behandling. Det betyr å beholde et 
bærekraftig og flerfaglig fagmiljø. 
 Kirurgene på lokalsykehusene har 
akuttkirurgisk kompetanse, men job-
ber mest med planlagte operasjoner, og 
bidrar til å ta unna lange ventelister. 
Kirurgene på mindre sykehus opererer 
oftest mer enn på større. Kvaliteten på 
den akuttmedisinske aktiviteten på 
lokalsykehusene opprettholdes med 
regelmessig kursing, ambulering og 
øvelse. 

B- helsetilbud til eldre
Det er sagt at ingen lokalsykehus skal
nedlegges, men man skal redusere
innholdet i noen av dem ved å fjerne
akuttkirurgien. Det nye navnet er Nær-
sykehus. De er tenkt som et lokalt
indre medisinsk tilbud, tilpasset den
voksende eldre befolkningen. Diagnos-
ene står dessverre ikke skrevet i pann-
en til pasientene ved innleggelse, En
antatt medisinsk tilstand kan raskt
utvikle seg til en alvorlig kirurgisk
tilstand, og da trenger man tilgjengelig
kirurg kompetanse hele døgnet. Disse
mest sårbare, mest faglig kompliserte
pasientene er tenkt å ikke få et kom-
plett faglig tilbud hele døgnet. I et slikt
redusert fagmiljø er det mindre attrak-
tivt å jobbe, spesielt for anestesileger
og kirurger som bare skal drive elektiv
virksomhet. Turnus- og LIS stillinger
vil og da blir kraftig redusert. Påstand-
en om vanskelig rekruttering i lokal-
sykehusene vil bli en selvoppfyllende
profeti. Det erfarer man allerede i
Nordfjord og i Sverige. •

 «Blør vi Saktere?» er 
spørsmålet jeg stilte da 
det første forslaget om 

svekking av  
akutthjelpen kom.
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Legeutdanning 
til Finnmark

Fra høsten 2017 utvides Finnmark som utdanningsarena for medisinerstudenter. Dette er nylig 
vedtatt av av UiT Norges arktiske universitet og er et resultat av et samarbeid som er inngått 
mellom UiT, Finnmarkssykehuset, UNN og kommunene Alta, Hammerfest og Karasjok.

Av Marianne Vanem, prosjektkoordinator UIT
Ingrid Petrikke Olsen, 1. amanuensis og prosjektleder UIT. 

››

Motiverte finnmarksleger med prosjekt ledelse lar seg inspirere av Professor Roger Strasser som er dekan ved Northern Ontario School of 
Medicine. Fra venstre Maianne Vanem prosjekt koordinator, Cherzad Malek, Arve Østlyngen, Ingrid Petrikke Olsen prosjektleder, Roger  
Strasser, Inga Marie Nordstrand studiekonsulent, Peder Halvorsen, Houman Charani og Kenneth Johansen
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Undervisningen i Finnmark skal
følge de samme læringsmålene 

som i Tromsø og Bodø, men noe av 
innlæringen vil være annerledes. Den 
desentraliserte organiseringen av 
helse tilbudet som er i Finnmark, gir en 
fin ramme rundt tema som samhand-
ling, kulturforståelse og ikke minst 
akuttmedisin. Medisinstudentene skal 
ha sin base ved Campus Hammerfest 
med kortere undervisningsmoduler i 
Alta og Karasjok. 

Bakgrunn
I UiTs samfunnsoppdrag inngår det å 
utdanne arbeidskraft med høy kompe-
tanse til landsdelen. Over 50 % av leger 
utdannet fra UIT jobber fortsatt i Nord 
Norge med Tromsø som tyngdepunkt1. 
Campus Hammerfest har lenge hatt 
sykepleierutdanning og har erfart at et 
desentralisert studieopplegg medfører at 
over 90 % av de ferdigutdannede forblir i 
jobb i sine hjemkommuner2. En desen-
tralisert utdanningsstruktur når flere 
studerende og bidrar positivt til å re-
krutt ere og holde på de nyutdannede. 

Helsetjenesten er i endring. Universi-
tetssykehusene har etterhvert mange 
spesialfunksjoner som gjør at student-
ene i mindre grad blir eksponert for 
pasienter med de vanligste diagnoser. 
Motsatt har lokalsykehusene fått et 
større ansvar for kronikere og sam-
handling med primærhelse tjenesten. 
Studentene må være på læringsarenaer 
hvor flertallet av  pasientene er og hvor 
de mer relevante og dagligdagse medi-
sinske problemstillingene kan læres på 
en god måte i grunnutdanningen. 

Finnmark er omtrent like stort som 
Danmark og har 76 000 innbyggere. 
Avstandene er store med 50 mil i 
 mellom akuttsykehusene i Kirkenes og 
Hammerfest. I Alta og Karasjok er det 
spesialistpoliklinikker. Geografi og vær 
har bidratt til at akuttmedisinske 
ferdigheter står sterkt både i primær-
helsetjenesten og på lokalsykehusene. 
BEST3. konseptet er noe studentene 
fort vil bli kjent med.

Arbeidet med å vurdere Finnmark 
som utdanningsarena startet i 2013.  
Man ønsket å bygge på den langvarige 
praksisutplasseringen på femte studie-

år som UIT allerede har, med et sjette 
studieår. Modellen skulle inneha et 
helhetlig utdanningsløp og ta i bruk 
primærhelsetjenesten i enda større 
grad, i tråd med samhandlingsreform-
en. Gode erfaringer fra Bodø ble vekt-
lagt der man har hatt en desentralisert 
modell siden 2009 med teoretisk og 
praktisk undervisning på 5. og 6. året 
ved Nordlandssykehuset og primær-
helsetjenesten og med eksamen i Bodø.  
Hammerfest, Alta og Karasjok ble 
utpekt som de primære læringsstedene, 
og endelig vedtak om å realisere plane-
ne kom i september 2015.

Finnmarksmodellen 
Finnmarksmodellen vil ha et særskilt 
fokus på akuttmedisin, pasientforløp 
og kulturforståelse i tillegg til ordinær 
studieplan. Undervisningsressurser fra 
fagmiljøet i fylket skal lære studentene 
om hva som kreves for å bli en god og 
trygg lege. Legekorpset i Finnmark er 
vant til lange avstander og mye ambu-
lering, og dette skal gjenspeiles i 
 undervisningsopplegget. Studentene 
skal trenes i å håndtere situasjoner der 
det er lang vei mellom sykehus og bo-
sted, og skal takle å ha ansvar for akutt-
syke pasienter over mange timer om det 
blir nødvendig. Dette er viktig for å 
kunne være en trygg lege i Finnmark. 

På Campus Hammerfest vil det være 
tverrprofesjonell samarbeidslæring 
sammen med sykepleiestudentene. 

I løpet av 6. studieår skal studentene 
rullere i mindre grupper til Alta og 
Karasjok. Alta er særlig vurdert som en 
god arena for samhandling mellom 
 primær- og spesialisthelsetjenesten 
med fokus på pasientforløp. I Karasjok 
ligger  SANKS (Samisk nasjonalt kom-
petansesenter for psykisk helsevern og 
rus) som har et nasjonalt  ansvar for å 

tilby og utvikle helse tjenester til den 
samiske befolkningen. Betydningen av 
kulturforståelse i et globalt og generelt 
perspektiv skal forstås gjennom vår 
egen urbefolknings kultur. Erfaringer 
fra kanadiske Northern Ontario School 
of Medicines (NOSM) desentraliserte 
medisiner utdanning som har et bredt 
og inkluder ende fokus på urfolkskul-
tur, har vært innhentet i utviklingen av 
Finnmarksmodellen. NOSM-student-
ene blir tidlig eksponert for helse-
tjenesten i rurale og aboriginske lokal-
samfunn og blir utplassert i distrikt i 
korte og lengre moduler i løpet av 
utdanningsløpet. NOSMs modell har vist 
seg å være positiv til å styrke lege -
dekningen i provinsen Nord-Ontario. 

Rollemodeller
Leger fra begge lokalsykehusene i Finn-
mark er ønsket inn som undervisere, og 
helseforetaket betrakter satsningen som 
en unik mulighet for å gi fagutviklingen 
og forskningen et løft. Studenter, fore-
lesere og veiledere vil kunne bringe 
inspirasjon og kompetanse inn i virk-
somheten. En nærmere tilknytning 
mellom Finnmarkssykehuset og univer-
sitetet kan også stimulere til mer 
forskning i foretaket og øke evidens-
basert kunnskap fra lokalsykehus og 
desentraliserte spesialisthelsetjenester. 
Mange av legene i Finnmarkssykehuset 
har enten fullført eller er i gang med et 
Phd-arbeid, og man ser at en kombina-
sjon av klinisk arbeid og forskning kan 
være attraktivt og bidra til å beholde 
fagpersonell. 

Både sykehusleger og primærlegene i 
Finnmark bidrar allerede i dag som 
undervisere av 5. årsstudenter i deres 
16- og 8- ukers utplassering.  Alle tre 
kommuner stiller seg positive til å bidra 
med legeressurser i studentundervis-
ningen og til å vise fram egne kvaliteter i 
en videre betydning, som et potensielt 
framtidig sted å etablere seg som lege. 

Mindre fagområder som ikke er i 
Finnmark (laboriatorefag og rettsmedi-
sin) er planlagt tilbudt fra UNN. 

Positive studenter
Fire sjetteårsstudenter skal prøve ut 
Finnmarksmodellen fra høsten 2017. 

Legekorpset i Finnmark 
er vant til lange avstander 

og mye ambulering, og  
dette skal gjenspeiles i 
undervisningsopplegget.
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Fra høstsemesteret 2018 skal opptaket 
økes til tolv studenter per år. 

Medisinerstudentene ved UiT 
 ønsker også Finnmarksmodellen vel-
kommen. De første studentene har 
allerede meldt seg på. De ser det som 
positivt å få et innblikk i karrieremu-
lighetene i et spennende fylke og tror 
at undervisningen i 6. studieår blir 
givende.. Studentene forventer tettere 
kontakt med undervisere, mer pasient-
kontakt og aktiv innlæring. Samtidig 
understreker de behovet for god organi-
sering og logistikk på de tre lærestedene 
samt tilgang til studentboliger. •

1)  Aaraas et al: Supply of doctors to a rural
region: Occupations of Tromsø medical
graduates 1979-2012

2)  Nilsen G et al: Int J Circumpolar Health.
2012; 71

3)  Bedre & systematisk teamtrening.
http://www.bestnet.no

Finnmarksmodellen vil styrke samarbeidet mellom universitetet og Finnmarkssykehuset.  
Fra venstre: Dekan ved helsefakultetet UIT Norges arktiske universitet Arnfinn Sundsfjord, 
Prosjektleder Ingrid Petrikke Olsen, klinikksjef Vivi Bech, direktør i Finnmarkssykehuset 
Torbjørn Aas, direktør i Helse Nord RHF Lars Vorland, utviklingssjef i Finnmarkssykehuset 
Anne Grethe Olsen
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Hun har nå jobbet i 25 år i Ofs sekre-
tariat, de siste tre årene som sekre-

tariatsleder. Rett nok bare i 50 %. Men det 
er det ingen som merker. Alle tror hun 
jobber 100 % for Of, og 100 % for Lege-
foreningen i Jus- og arbeidslivsavde-
lingen. For det virker sånn. Formelt job-
ber hun 50/50, men det er bare formelt.

Ikke «bare» har hun 25 år i Legefore-
ningen og Overlegeforeningen. Hun har 
før det 12 år i Ylf, altså totalt 37 år. Fortsatt 
har hun energi, uthold enhet, pågangsmot, 
ideer og fremdrift som en 37 åring, men 
hun må jo være eldre enn som så...

Er jeg kjedelig, spør hun, etter 25 år på 
samme plass. Og svarer selv «mulig det». 
«Men livet i foreningen er spennende, til 
dels svært spennende», sier hun. Og ikke 
bare i de mange prosesser som går i høyt 
tempo hele tiden. Men også på tur med 
foreningen. Som da hun og ledelsen i 
Legeforeningen så vidt unngikk å bli skylt 
på sjøen av et stort steinras på Sunnmøre. 
Steinene traff brygga og bakdekket på 
båten som kjørte dem utover på full spe-
ed, vekk fra steinene som haglet ned fra 
fjell siden. 

Eller da Ofs årsmøtehotell brant 
dagen før møtestart. Hennes stoiske ro 
er god å ha. Alt ordner seg for Edith.    

Edith er proff «byråkrat». Hun forstår 
rollen sin; «Det er politikerne som skal 
være de synlige», sier hun. Ikke slik at 

hun ikke har meninger. De har hun gan-
ske mange av, fordi hun har så mye erfa-
ring, husker som en okse og har orden i 
papirene. For så mange av oss. Men hun 
er alltid diskret i bakgrunnen, støtter og 
server Of-lederen og en haug andre med-
lemmer og tillitsvalgte med data, påmin-
nelser, tilrettelegginger, kurspakker, 
reiser etc. Hun holder i tråder og er et 
oppspillspunkt. Jeg tror mang en Of- 
leder ville fått uttalt svette og nattevåk 
hvis Edith plutselig skulle funnet noe 
annet å gjøre.  

For bladet vårt, Overlegen, jobber hun 
utrettelig sent og tidlig, med glede og 
kreativitet, og med stor sans for både 
innhold og form, ja fra de store ideer til 
de minste lay-out-messige detaljene. 
Fotografen i Edith skal ikke skues på 
kameraet. Tross et nokså enkelt utstyr, er 
hun en meget habil fotograf med godt 
blikk. Faktisk var hun med på å starte 
opp både Over legen og Ylf-forum. Bladet 
du holder i hånden, er det 61. nummeret 
hun er med på å lage. Deadline for bladet 
tar Edith på alvor. De eneste gangene jeg 
kan ane en ørliten bekymring hos henne, 
er når mye i bladet mangler rett før tryk-
kefrist. «Men vi kommer alltid i mål». 

På «25-årsdagen» holdt jeg en tale til 
henne med en «fuglediagnose» som 
kjennetegner henne spesielt. Som 
amatør ornitolog gir jeg slik «honnør» til 

utvalgte personer ved spesielle anled-
ninger. Hun ble gulspurv. Fordi hun er 
en robust, arbeidsom og trofast standfugl 
som tåler kulde og en vindkule, har 
bein a trygt plantet på bakken i et kom-
plekst kultursamfunn, er i aktiv itet både 
sent og tidlig, og skaper trivsel og glede 
hele året med sin diskre, men kraftfulle 
tilstedeværelse. 

Hun kunne godt blitt gullspurv, for 
hun er gullende god og gull verdt for 
Overlegeforeningens medlemmer. Og 
det vil hun gjerne være i mange år til. •

Jon 
Hennes niende Of-leder

Edith Stenberg 

Presidenter, Of-ledere og generalsekretærer kommer og går, men Edith består. En flott og 
 ansvarlig stayer går ikke fra borde. Stor takk til henne, så langt. 

Av Jon Helle, Ofs leder››

«Alt for overlegene» i kvart hundre år
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Men vi har noen erindringer om
GATT og GATS forhandlingene 

på nittitallet. GATT (General Agree-
ments on Tariffs and Trade) er en in-
ternasjonal handelsavtale som ble 
undertegnet av 23 land allerede i 1947. 
Avtalen har senere har vært gjennom 
en serie revisjoner. Uruguay-runden i 
1986 førte til opprettelsen av World 
Trade Organization. Siste forhand-
lingsrunde startet i Doha i 2001, men 
forhandlingene strandet i 2008 grun-
net manglende enighet mellom rike og 
fattige land.  

Mens GATT i hovedsak regulerer 
handel med varer omfatter GATS 
 handel med tjenester (General Agree-
ment on Trade in Services). GATS ble 
forhandlet frem etter opprettelse av 
WTO. Avtalen har vært mer omdisku-
tert enn GATT avtalen. GATS har blitt 
kritisert for å medvirke til svekket 
selvråderett til fordel for maktoverfør-
ing til store internasjonale selskap. 

TTIP og TISA kan betraktes som 
varianter av GATT og GATS. Forhand-
lingene ble startet som følge av proble-
mene med å komme til enighet i WTO 
systemet. TTIP (Transatlantic Trade 

and Investment Partnership) som i 
disse dager forhandles mellom EU og 
USA er å betrakte som motstykket til 
GATT. 

Den europeiske legeforeningen 
(CPME) har som mange andre 
 arbeidstakerorganisasjoner i EU vært 
kritiske til elementer i TTIP. Kritikken 
har vært rettet mot hemmelighold om 
forhandlingene, men også at avtalen 
overhodet omhandler helsetjenester. 

Workshop`en i Brussel var en selsom 
forestilling. Toppene fra både euro-
peisk og amerikansk side var innkalt 
for å forklare om avtalen, og møtte en 
snøftende gjeng grånende leger fra 
hele Europa som på ingen måte lot seg 
overbevise av forsikringene om at 
avtalen ikke ville påvirke statenes 
råde rett over helsetjenestene. Lederen 
i World medical association utmerket 
seg ved stadige avbrytelser av presen-
tasjonene med utbrudd av typen «oh, 
come on!»

Mistilliten og motstanden blant 
legene illustrerer en dyp splittelse 
innad i EU. Et flertall i EU parlamentet 
har anmodet EU-kommisjonen (som 
forhandler) om å unnta helsetjenester. 

Så langt for døve ører. Om parlamentet 
vil vedta en avtale som omhandler en 
sektor de har bedt unntatt er vel gan-
ske usikkert. Norge er altså ikke part i 
TTIP forhandlingene, men utfallet kan 
likevel få følger også for Norge. Settes 
vi utenfor vil vår konkurranseevne 
kunne svekkes, og tilsluttes vi f.eks. 
gjennom EØS, vil avtalens forpliktelser 
også gjøres gjeldende for oss. 

TISA avtalen var ikke tema for dis-
kusjonene i Brussel, men er ikke mind-
re aktuell for oss. Avtalen forhandles i 
disse dager mellom 57  land, herunder 
Norge. TISA omhandler tjenester, og 
er altså en variant av GATS-avtalen. I 
det norske åpningstilbudet er helse-
tjenester blant feltene som ønskes 
ekskludert, og det er ikke gitt at helse-
tjenester vil bli omfatte av avtalen. 
Likevel har  mange av de store norske 
arbeidstakerorganisasjonene har ut-
trykt skepsis, og en sammenslutning 
har bedt om innsyn og større grad av 
åpenhet. Akademikerne har foreløpig 
ingen mening i saken. Vi kommer til-
bake til TISA forhandlingene i neste 
nummer. •

Av Christian Grimsgaard, nestleder i Of.››

For noen uker siden arrangerte den europeiske legeforeningen en workshop 
i Brussel om TTIP-forhandlingene. En prosess vi ikke deltar direkte i, og som 
de færreste av oss kan mye om. 

Kritikken har vært rettet mot hemmelighold om forhandlingene, men også at 
avtalen overhodet omhandler helsetjenester. 

TTIP og TISA, hva  
skal vi mene, og når?
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Ofs nye miniseminar for ledere
– Sesjon 2 og 3

Of har startet 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.

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 via Ofs nettside 
http://legeforeningen.no/yf/overlegeforeningen/Nyheter/2015/Ofs-nye-miniseminar-for- ledere--Sesjon-1-og-2/ 

Seminaret er gratis for medlemmer i målgruppen og evt. reiseutgifter dekkes etter regning.

SESJON 1
Første sesjon er gjennomført med foredragsholder Jesper Marcussen. Temaet for  Marcussens foredrag var 
«Faglig ledelse og ledelsesidentitet – ledelsesrommet og personlig autoritet».

SESJON 2
Andre 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 er 12. mai 2016, Oslo. Foredragsholder er Bobby Zachariae, en av Danmarks førende eksperter inden for 
sundhedspsykologi. Temaet er "Stress-håndtering – en ledelsesoppgave". Han forsker på sammenhengen mellom 
kropp og psyke og evnen til mentalt å  påvirke sykdom, sunnhet og livskvalitet. 

Norsk overlegeforening 
Styret/lederutvalg
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Da nåværende arbeids- og sosial-
minister Robert Eriksson la fram 

lovforslag om utvidelse av mulighetene 
til midlertidige ansettelser i fjor, var 
det mange som reagerte. Selv leder for 
arbeidsgiverforeningen Spekter, 
 Anne-Kari Bratten, uttrykte for Dags-
avisen at fast ansettelse bør være en 
hovedregel fordi arbeidstakere da føler 
en helt annen trygghet i arbeidsforholdet. 
«De tør å si ifra hvis noe er feil, de tør å 
være mer innovative og kreative», sa 
hun den gang.(1)

Dette understreker hvor godt foran-
kret normen om en fast og sikker jobb 
er i norsk arbeidsliv. Mye av årsaken til 
det må nok tilskrives fagforeningenes 
historisk sterke posisjon i norsk nær-
ingsliv. Men det er også uttrykk for at 
fast ansettelse har vært en villet poli-
tikk fra flere av de store politiske parti-
ene helt siden krigens dager. 

Halvparten av norske sykehusleger 
har imidlertid ikke hatt et ansettelses-
vern som har vært en selvfølge i resten 
av norsk arbeidsliv. Yngre leger har 
siden begynnelsen av forrige århundre 
gått i midlertidige stillinger i en eller 
annen form. Dette var noe av bakgrun-

nen for at Yngre legers forening (Ylf ) i 
første omgang ble stiftet i 1911. Man 
ønsket å ta vare på de spesifikke 
behov ene som gruppen med de yngre 
legene hadde. Ylf fremmet første gang 
krav om faste stillinger i 1956 uten å få 
støtte fra Legeforeningen eller myn-
dighetene (2), men etter foretaksrefor-
men ble behovet for endring tydelige-
re. Helseforetakenes styringsiver ble 
større, arbeidsforholdene tøffere og 
forutsigbarheten for leger i spesialise-
ring (LiS) dårligere. Likestillingsom-
budet kalte sykehusene verstinger når 
det gjaldt diskriminering av gravide (3). 
Fast stilling ble derfor løftet opp til å 
bli et satsningsområde for sentralstyret 
i Legeforeningen under president 
Torunn Janbu. Og Hege Gjessing fikk 
til slutt gjennomslag for faste stillinger 
i hovedoppgjøret i september 2014. 

Økonomisk trygghet 
Hvorfor er det så viktig for yngre leger 
med fast ansettelse? Trygghet er, som 
Bratten selv sa det, et av hovedargu-
mentene. Og denne tryggheten har 
mange fasetter. Den ene er den øko-
nom iske. LiS er i en etableringsfase og 

trenger forutsigbare ansettelsesforhold 
for å kunne planlegge livet med familie 
og bolig. Midlertidige stillinger gir i 
den forbindelse sårbarhet mtp plutse-
lig og uforutsett sykdom. Sårbar er 
man også som gravid og eller som for-
elder som skal ut i permisjon med egne 
barn. Legeforeningens jurister be-
handler et stadig økende antall saker 
der leger ikke får forlenget vikariat 
eller ansettelsesforhold mens de er ute 
i slike permisjoner. Dette er ikke bare 
ulovlig, det forventes også å være store 
mørketall. Mange vil kanskje si at alt 
dette er gammelt nytt, men det svekker 
etter mitt skjønn ikke argumentene.

Faglig trygghet
En helt annen trygghet er den faglige 
tryggheten. For å kunne bli en god 
lege, trenger man å lese fag, trene på 
inngrep, repetere anatomi og se en 
masse pasienter. Man trenger å foku-
ser e på faget, ikke bruke krefter på å 
uroe seg for hva som skjer når stillin-
gen løper ut på tid. En svensk under-
søk else fra 2006 viste at 40% av yngre 
leger gikk rundt og følte på denne 
uroen (4). Som mangeårig tillitsvalgt er 

Av Christer Mjåset, leder i Yngre legers forening››

Reform eller propp 
– om faste stillinger for leger
i spesialisering

Etter 1. juli ansettes leger i spesialisering i faste stillinger på norske sykehus. 
Mange mener dette er en etterlengtet reform, men flere uttrykker også be-
kymring for at dette skal føre til kø i utdanningssystemet. Hva vet vi så langt 
og hvilke utfordringer forventes å komme i tiden framover?



mitt inntrykk at uroen ikke bare er like 
stor her hjemme, den er stigende. Jeg 
ser denne uroen som et symptom på at 
noe er galt. Å ha en slik uro tar fokus 
og energi bort fra det viktigste, nemlig 
pasientbehandling og faglig utvikling. 
Dette støttes av forskning som viser 
sammenheng mellom fast ansettelse og 
legers trivsel, mulighet for profesjonell 
utvikling og grad av delaktighet på 
arbeidsplassen.

Å kunne si ifra
Til sist mener jeg tryggheten Anne- 
Kari Bratten snakker om, også 
involver er pasientene. Det er et 
 engelsk uttrykk som sier: «Happy 
doctors, happy patients.» Fornøyde 
leger gir fornøyde pasienter. Man kan 
vri på denne setningen og si at trygge 
leger gir god pasientbehandling. Det 
må være mulig å si ifra om kritikk-
verdige forhold knyttet til arbeidsmiljø 
og pasientbehandling. Even Reinertsen 
på medisinsk avdeling på Gjøvik varsl-
et i vår om risiko for uforsvarlig drift 
og ble møtt med en disiplinærsak av 
divisjonsledelsen. Han beholdt imid-
lertid jobben som overlege da han 
trakk seg fra sin lederstilling. Det sam-
me gjaldt ikke de tre Ylf-tillitsvalgte 
som tidligere i år ble forbigått i anset-
telsesprosesser fordi de sa i fra om 
kritikkverdige forhold på egne syke-
hus/klinikker. Med fast stilling ville 
disse tre kunne ha fortsatt å jobbe for 
sine kolleger og sine pasienter. Å tørre 
å si i fra når noe er feil, som Bratten sa 
det, er også i arbeidsgivers interesse. 
Det handler om pasientsikkerhet.

Faste ansettelser i Sverige
I Sverige har faste stillinger vært grad-
vis innført over flere år. Først ute var 
Universitetssykehuset i Umeå som 
allerede i 1999 ga stillingsvern gjen-
nom «tilsvidareanställningar » (4). 

Stockholm, Østergøtland og Gøteborg 
kom etter i 2006 og Skåne i 2007. For å 
forhindre kødannelse i spesialistutdan-
ningen på universitetssykehusene har 
det hele tiden vært åpning for å ansette 
midlertidig. Men denne muligheten er 
stadig mindre benyttet, mye fordi sven-
ske Ylf – Sylf –  for litt under ti år siden 
hadde en kampanje hvor man frontet 
verdien av fast ansettelse. En parts-
sammensatt undersøkelse fra 2013 
viste at andelen midlertidige ansatte 
LiS ved universitetssykehusene var 
sunket til 17 prosent (5). Totalt sett i 
Sverige var andelen LiS med fast stil-
ling 95%. 

Ifølge lederen i Sylf, Emma Spak, har 
ikke den høye graden av fast ansettelse 
gitt kødannelse i utdannelsessystemet. 
En viss pris har likevel svenske LiS 
måttet betale. En ST-lege/LiS må re-
forhandle sin arbeidskontrakt når han/
hun er ferdig med spesialiseringen og 
får stilling som «spesialist» (tilsvaren-
de norsk «legespesialist»). Arbeidsgi-
ver kan ved kontraktinngåelse velge å 
plassere spesialisten ved et annet syke-
hus i samme region. Vedkommende 
kan i teorien fortsette i sin LiS-stilling 
på samme sykehus dersom han/hun i 
en slik situasjon ikke vil flytte på seg. 
Erfaringen tilsier imidlertid at få gjør 
det. De aller fleste søker seg i stedet 
over i andre spesialist-stillinger, og 
proppen løser seg dermed opp av seg 
selv. 

Norske forhold
I Norge blir man automatisk «lege-
spesialist» når man har fått godkjent 
sin spesialitet og trenger således ikke 
reforhandle noen kontrakt. Allerede 
når man ansettes som LiS, skal man få 
vite hvor man skal jobbe ved oppnådd 
spesialitet. Det kan bety at du må ha et 
arbeidsopphold i Harstad, selv om 
spesialiseringen din foregår i Tromsø. 

Detaljene rundt dette er riktignok  
ikke helt avklart. En av årsakene er at 
arbeidsgiversiden ser for seg å bruke 
legespesialisten «der foretaket har 
behov for å få utført de oppgaver som 
legespesialisten er kvalifisert for» 
(hentet fra arbeidskontrakt i Helse 
Bergen). Legeforeningen mener at 
dette er i strid med ambuleringsbe-
stemmelsen i A2 og at det må ligge en 
forutsigbarhet både steds- og tidsmes-
sig for arbeidstakeren i arbeidsforhol-
det. Uenigheten er i skrivende stund 
ikke landet. Den illustrerer imidlertid 
en viktig poeng ved faste stillinger. Der 
man som arbeidstaker ønsker seg for-
utsigbarhet, søker arbeidsgiver auto-
matisk å beholde en viss fleksibilitet. 
Overslagseffekten til overlegesiden er 
også åpenbar. Her har Ylf og Of en 
felles sak å jobbe videre med.

Elefanten i rommet
Vil så det norske systemet med fast 
ansatte LiS være fleksibelt nok til at vi 
får utdannet nok spesialister her til 
lands? Jeg tror det. Vi må huske på at 
det fortsatt vil bli utlyst en rekke vikar-
iater for leger som er ute i permisjon 
eller som roterer inn til regionssykehus 
for Gruppe-I-tjeneste eller sideutdan-
nelse. Det vil være mulig for arbeidsgi-
ver å endre dimensjoneringen av 
avdelinger mtp overleger og LiS der 
det er hensiktsmessig i forhold til be-
hovet for spesialister. Der man ikke får 
det til å gå opp, vil også arbeidsgiver ha 
muligheten til å ty til endringsoppsi-
gelser eller nedbemanning. Det er 
strenge betingelser knyttet til slike 
prosesser, men prinsippet anvendes i 
store deler av det private næringslivet i 
forbindelse med omstillinger og funge-
rer på sitt vis. 

Enkelte fag vil være spesielt utsatt 
for kødannelse i spesialistutdannelsen. 
Det typiske eksempelet er hudfaget, 

Et annet forsinkende element er den utstrakte 
bruken av ulovlige vikariater … 
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som har få utdanningsplasser, få over-
legestillinger på sykehus og mange 
private avtalespesialisthjemler. I slike 
fag må vi jobbe aktivt med å se på krea-
tive løsninger både organisatorisk og 
faglig sett. I første omgang må imidler-
tid arbeidsgiversiden begynne å anset-
te LiS i faste stillinger. Slik det er per i 
dag, ser man at mange helseforetak tyr 
til grep som er tariffstridige, for å unn-

gå å ansette fast,  blant annet ved å 
holde tilbake LIS-stillinger som skulle 
vært utlyst som faste. Dette forsinker 
ikke bare implementeringsprosessen, 
men gjør det vanskeligere å skille ut 
hvor de faktiske dimensjoneringspro-
blemene ligger.

Et annet forsinkende element er den 
utstrakte bruken av ulovlige vikariater, 
som sykehusene har benyttet seg av i 

en årrekke og som har eskalert i for-
bindelse med omstillingen 1. juli i år. 
Dette rammer både yngre leger og 
overleger og må ryddes opp i for at vi 
skal komme videre. 

Det strammer seg stadig til i syke-
husene. Det er viktigere enn aldri før at 
sykehuslegene står samlet og at vi 
jobber for hverandres rettigheter. •

(1)  Dagsavisen 5. januar, 2014: «Foreslår midlertidig ansettelse i inntil ett år»
(2)  Ylf Forum nr 5 desember 2014, «Lang natts ferd mot dag», Bjørn Ove Kvavik
(3)  Vårt land 7. august, 2009 «Sykehusene dårligst på likestilling»
(4)  Läkartidningen.se 2008-10-28, «Fast jobb nu! – en facklig framgång. Enbart Uppsalalandstinget släpar efter»,

Heidi Stensmyren
(5)  Läkartidningen.se 2015-06-10 «Otillräckligt för att minska missbruket av visstidsanställningar», Elisabet Ohlin

ANSETTELSER OG 
SØKNADSPROSESS
Utdanningsstillinger og vikariater
Alle nyansettelser av LiS i utdannings-
stillinger skal etter 1. juli i år være 
faste. Det er ikke lenger mulig å utlyse 
4, 5 og 6-års stillinger, men vikariater 
vil fortsatt kunne utlyses når LiS i fast 
stilling går ut i permisjon f. eks. i for-
bindelse med svangerskap eller rota-
sjon til Gruppe-I-sykehus. Vikariater 
under 6 måneder vil som tidligere, ikke 
være nødvendig å utlyse. En LiS i fast 
stilling vil kunne konstitueres til over-
lege som tidligere. Den faste LIS- 
stillingen vil da bli utlyst som et tids-
begrenset vikariat.

D-stillinger/fordypningsstillinger
Det er ikke mulig å utlyse D-stillinger
eller fordypningsstillinger som midler-

tidige. Legeforeningen ønsker videre-
føring av muligheten til faglig fordyp-
ning og mener dette kan gjøres 
innenfor et system med faste stillinger. 
Legeforeningen anbefaler at tidsbe-
grenset periode for fordypning tilbys 
ansatte innad på avdelingen. Ulike 
helseforetak har valgt forskjellige 
fremgangsmåter. Både OF og Ylf har 
poengtert viktigheten av å videreføre 
og å utvikle prinsippet med 50% 
forskning og 50% klinikk i samarbeid 
med tillitsvalgte. Ønsker man bistand 
rundt dette temaet, ta gjerne kontakt 
med Legeforeningen.

Rangeringsbestemmelsene bortfaller
Tidligere har det vært slik at LiS ran-
geres etter ansiennitet når man gjen-
nomgår søkere til 4, 5 og 6-års-stilling-
er. Dette har nå bortfalt. Alle 
an  sett elser både når det gjelder faste 
stillinger og vikariater, skal f.o.m. 1. juli 
følge kvalifikasjonsprinsippet slik det 
håndteres på turnuslege- og over-
legenivå. Legeforeningen anbefaler 
fortsatt tillitsvalgtinvolvering for å 

etablere ryddige ansettelsesprosesser 
på foretakene.

Konvertering av 4, 5 og 6-års-stillinger
En LiS som går i en midlertidig utdan-
ningsstilling har ikke krav på å få kon-
vertert sin stilling til en fast stilling. 
Arbeidsgiver har likevel en tariffestet 
mulighet til å gjennomføre en konver-
tering uten at stillingen lyses ut.

Hvem kan søke på faste stillinger?
Alle LiS som har gjenværende tid til 
man er ferdig spesialist, kan søke på 
faste stillinger. Det betyr at LiS i mid-
lertidige 4, 5 og 6-års-stillinger kan 
søke faste stillinger på egen avdeling 
når disse utlyses. Dersom vedkommen-
de får en fast stilling, vil 4, 5 eller 
6-års-stillingen som vedkommende
allerede sitter på, utlyses på nytt – men
denne gang som fast stilling. Det er
derfor forventet en viss dominoeffekt
av faste ansettelser når disse kommer i
gang.

Fakta om faste stillinger for LiS
Dette bør du vite om faste 
stillinger for leger i  
spesialisering.
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ANSETTELSESMODELL

Ansettelsessted
Ansettelse i fast stilling som LiS er 
tilknyttet et helseforetak. Det vil frem-
gå av arbeidskontrakten og utdan-
ningsplanen hvor spesialiseringen skal 
foregå til enhver tid.

Utdanningsplan
En LiS som ansettes i fast stilling skal 
ved kontraktsinngåelse få en utdan-
ningsplan som tidsmessig stadfester 
når og hvor man skal ha relevant 
 t jeneste. For en gruppe-II-ansatt LiS 
betyr det at han/hun ved ansettelse 
skal vite når og hvor gruppe-I- 
tjenesten skal gjennomføres. Utdan-
ningsplanen er gjensidig forpliktende 
for begge parter: Arbeidsgiver forplikt-
er seg til å gi LiS-en spesialisering 
innen normert tid, mens LIS-en for-
plikter seg til å gjennomføre utdan-
ningsløpet. Lovfestede permisjoner, 
som foreldrepermisjon, vil fortsatt 
kunne tas ut på vanlig måte. Spesialise-
ringsperioden vil da forskyves i tid. Det 
er også åpning for at arbeidstaker kan 
ta ut andre permisjoner i avtale med 
arbeidsgiver.

Mer om gruppe I-tjeneste 
og sideutdannelse
Den nye modellen innebærer at en LiS i 
fast stilling ved et helseforetak får permi-
sjon fra sin stilling for å ta nødvendig 
tjeneste ved et annet helseforetak. 
 Arbeidsgiveransvaret ligger der hvor 
legen til enhver tid tjenestegjør, men 
både «moder-helseforetaket» og sam-
arbeidsforetaket har forpliktelse til å 
sørge for et best mulig og hensiktsmessig 
spesialiseringsløp. 

Arbeidsforholdet
Den nye ansettelsesmodellen innebærer 
altså at en LiS ved fast ansettelse poten-
sielt kan få to ansettelseskontrakter; en 
arbeidskontrakt med det sykehuset hvor 
man er ansatt fast og en tidsbegrenset 
kontrakt med det samarbeidende 
foretak et som eventuelt skal stå for side-
utdannelsen og/eller gruppe-I-tjenesten.

Rotasjonsstillingene som er tiltenkt 
Gruppe-II-LiS, har fått navnet «gjen-
nomstrømningsstillinger» og kan ikke 
utlyses. Gjennomstrømningsstillingene 
forbeholdes Lis fra Gruppe-II-sykehus 
som trenger Gruppe I-tjeneste. Helse-
foretakene inngår samarbeidsavtaler seg 
imellom for å regulere dette. 

Hva er en legespesialist?
Et utdanningsløp for en LiS i fast stilling 
er delt i to faser. Fase én består av selve 
utdanningsløpet, mens fase to utgjør den 
tiden der man har oppnådd spesialiteten 
og blir «legespesialist». Det fins en egen 
lønnskategori for legespesialisten som 
foreløpig er fremforhandlet til å ligge 
mellom høyeste LiS-lønn og laveste 
overlegelønn. Man oppnår denne lønn-
skategorien den første i måneden etter at 
man har fått sin spesialistgodkjennelse 
fra Helsedirektoratet.

Legespesialist-kategorien er ment som 
en midlertidig periode før man som LiS 
får en overlegestilling. Det er ikke mulig 
å utlyse legespesialist-stillinger. Beting-
elsene for arbeidsforholdet er stadfestet i 
arbeidskontrakten som man inngår i 
forbindelse med ansettelse i en fast 
LiS-stilling. En LiS/legespesialist må 
søke på overlegestilling.  Ansettelse skjer 
etter kvalifikasjonsprinsippet. 

Kompetanseutvikling
En legespesialist har krav på opp-
tjening til utdanningspermisjon og fri 
til deltakelse på kurs og kongresser på lik 
linje med overleger. •

Dette oppslaget kom 10. juli, 2012 i 
Dagsavisen - litt over to år før faste 
stillinger ble en realitet.

Vil så det norske systemet  
med fast ansatte LiS  

være fleksibelt nok til at vi 
får utdannet nok spesialister 

her til lands? 
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Jeg trivdes veldig godt i min
overlege stilling og likte godt å 

jobbe i team for å sammen kunne bidra 
til en god og trygg pasientbehandling. 
Har mitt valg noe å gjøre med ut-
vikling en jeg har hatt i mitt verv som 
tillitsvalgt (TV) for Legeforeningen? 
Utdanningen for TV i Legeforeningen 
ga meg et godt teoretisk grunnlag og 
forståelse for organisering i sykehus, 
avtaleverket og utfordringer for leger i 
sykehus. Kursene i Ylf var sterk moti-
verende og bidro til et stort TV nett-
verk. Etter at jeg ble ferdig med min 
spesialistutdanning i 2008 fortsatte jeg 
i Overlegeforeningen. Som klinikktil-
litsvalgt fikk jeg prøve meg i forhand-
lingene om tariffavtalene. Jeg ble fore-
spurt om jeg ville stille som styre medlem 
i Of og det takket jeg heldigvis ja til.  Det 
ble en hyggelig og lærerik to-års periode 
i styret, hvor jeg fikk god innsikt i styre-
arbeidet i Legeforeningen og lærte mye 
om utfordringene ved helse politiske 
problemstillinger. Blant annet hvordan 
føringer fra Helsedirektoratet passerer 
mange ledd i systemet før det til slutt 
påvirker legene og annet helseperso-
nell i pasientarbeidet. Det var viktig å 
kunne bruke mine erfaringer fra kli-

nikken i utarbeidelse av høringssvar. 
Konsekvensene av endringer i lov-
verket, oppdrag og bestillinger til 
Helse foretak er ekstremt vanskelig å 
forutse. Hvordan påvirker dette 
 arbeidsforhold for overlegene og på 
hvilken måte blir pasientbehandlingen 
endret? Hvordan er sammenhengen 
mellom økt ansvar, økte krav og til-
gjengelige ressurser i sykehuset? Dette 
ble et tilbakevendende tema i disku-
sjon er på styrerommet og den økte 
bekymringen for utviklingen i spesia-
listhelsetjenesten med fokus på effekti-
visering og økt produktivitet. 

Så hvorfor valgte jeg da å gå videre 
med en lederutdanning ved UIO; «det 
erfaringsbaserte masterstudiet i helse-
administrasjon»? Hvorfor søkte jeg på 
stillingen som avdelingssjef og skulle 
jeg bli en del av dette omdiskuterte 
«New Public Management»?  Svaret er 
ikke så enkelt, men jeg er i utgangs-
punkt en optimistisk og positiv person 
og jeg ønsker å se mulighetsrommet i 
utfordringer. Sykehuset er en kompe-
tansebedrift med høy spesialisert me-
disinsk kompetanse blant helse arbeidere. 
Vi har som en av hoved oppgavene å diag-
nostisere og behandle pasienter. Kjerne-

driften handler om å utrede og be-
handle mennesker og dermed er det 
viktig at de som skal lede og adminis-
trere sykehuset bygger på samme fag-
kompetansen. Særlig de ledere som er 
nærmest pasientbehandlingen. Det er 
helt utrolig å se hvor mange gode ideer, 
tanker og innspill som ligger og ulmer 
blant mine ansatte. Ledelsen handler i 
mitt hode om å strukturere, tilrette-
legge og samle organisasjonen. Drifte 
avdelingen på en måte som løfter frem 
den gode pasientbehandlingen som jeg 
vet mine ansatte så gjerne ønsker å 
utøve. Fokus på kvalitet og kontinuer-
lig forbedringsarbeid skal være grunn-
leggende for planlegging samt imple-
mentering av nye prosedyrer og 
systemer. 

Hvordan fungerer dette nå egentlig i 
praksis? Dagene fyller seg med møter 
om drift, økonomi, fag, kvalitet og per-
sonal. Det er mye som skal følges opp, 
rapporteres oppover og nedover i linj-
en, dokumenteres og planlegges. Per-
sonalansvaret for legegruppen tar en 
god del av tiden min. Planlegging av 
turnus, oppfølging av gravide og syke-
fraværet samt utdanningsstrukturen og 
implementering av faste stillinger for 

Fra tillitsvalgt til leder… 
og hva med overlegen?

Det er 20 mnd siden jeg startet i min stilling som avdelingssjef ved avdelingen  
for gynekologi og fødselshjelp ved Drammen sykehus, VVHF. Jeg er fremdeles  
ikke helt sikker på hva jeg skal svare når venner, kollegaer og familien spør om 
jeg trives med skifte fra overlege til leder. 
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LIS er kjente tidstyver. Mulighetene er 
allikevel store som ny avdelingssjef. Et 
seminar om strategi og mål for både 
klinikken og avdelingen motiverte meg 
til å sette i gang nye prosjekter i avde-
lingen. Vi står sammen om å restruk-
turere møteplanen i avdelingen, utnyt-
te de mange timer vi sitter i møter og 
hvordan vi skal bli flinkere til å ta av-
gjørelser, samt gjennomføre endringer. 
Det har foreløpig ikke vært mulig å 
kombinere administrasjon med klinisk 
arbeid. Oppstart i en ny stilling med 

mange nye oppgaver og ansvarsområ-
der har vært såpass krevende at det 
dessverre ikke lyktes med det. Som 
tidligere nevnt er det viktig for meg å 
holde kontakt med faget slik at av-
stand en fra kjerneoppgaven ikke blir 
for stort. Mange studier viser positive 
effekter av fagfolk i lederposisjoner, 
særlig de som vedlikeholder sin klinis-
ke kompetanse og viser seg på gulvet 
blant sine ansatte. Jeg må nok bli flink-
ere til å strukturere hverdagene mine 
og delegere oppgaver til kollegaer og 

ledergruppen slik at dette mulighets-
rommet for å vedlikeholde faget mitt 
benyttes. Det er grunnleggende viktig 
at jeg gir meg selv tid til å vokse og 
utvikle meg som leder ved både å feire 
og feile. Jeg har tross alt brukt 14 år til 
å bli ferdig spesialist i gynekologi og 
fødselshjelp og det kan godt hende at 
det tar litt lenger tid enn 20 mnd for å 
utvikle meg til en god leder for min 
avdeling som skal bli en av de beste 
innen vårt fagområde. •

Som tidligere nevnt 
er det viktig for meg 
å holde kontakt med 

faget slik at 
avstand en fra  

kjerneoppgaven  
ikke blir for stort. 
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Dagens regelverk og praksis
Norge har en svært omfattende regule-
ring av helsepersonells plikter. Vi er 
også blant de landene som har de 
strengeste reaksjonsmulighetene mot 
helsepersonell som ikke overholder 
sine plikter. Vi har en ordning med 
formalisert advarsel fra tilsynsmyndig-
hetene som ikke landene rundt oss har. 
Videre ble det i 2008 innført nye regler 
med relativt vid adgang til å begrense 
autorisasjon utenfor de tilfellene hvor 
vilkårene for tap av hele autorisasjo-
nen var innfridd. Til dette kommer at 
Norge har en særnorsk svært streng 
praksis med autorisasjonstap som 
hovedregel dersom helsepersonell 
innleder forhold til pasienter eller 
tidligere pasienter. 

Totalbildet er regelverk og praksis 
som i langt større grad holder det indi-
viduelle helsepersonellet ansvarlig, 
herunder ved å begrense adgangen til 
yrkesutøvelse, enn i andre land vi sam-
menlikner oss med. Overfor virksom-
hetene  i  helse- og omsorgstjenesten 
finnes det derimot omtrent ikke for-
melle virkemidler. Det finnes en ad-
gang til å gi virksomheter pålegg, og til 
å gi virksomheter i spesialisthelsetje-
nesten tvangsmulkt. I 2014 ble det gitt 
247 individreaksjoner mot helseperso-

nell. Det ble konstatert brudd på helse-
lovgivningen overfor 44 virksomheter, 
men kun gitt til sammen fire pålegg1.  

Utvalgsarbeid
Regjeringen Stoltenberg nedsatte i 
2013 et utvalg under ledelse av juspro-
fessor Aslak Syse for å utrede hvordan 
samfunnet bør følge opp alvorlige 
hendelser og mistanke om lovbrudd i 
helse- og omsorgstjenestene. Det ble 
etter få måneder gjort endringer i både 
ledelse, sammensetning og mandat for 
utvalget. Dette skyldtes at Aslak Syse 
trakk seg som utvalgsleder etter at 
helseminister Bent Høie hadde kon-
kludert med opprettelse av en under-
søkelseskommisjon for helsetjenesten.2  
Fylkeslege Helga Arianson overtok 
ledelsen av utvalget etter Aslak Syse. 
Utvalget fikk samtidig et utvidet man-
dat og enkelte endringer i sammenset-
ningen. 

Legeforeningens innspill til utvalget
Ved å representere så å si alle leger i 
hele helsetjenesten har Legeforening-
en en unik posisjon for å vurdere 
 hvordan ulike virkemidler fungerer i 
tjenesten og hvilke tiltak som er 
hensikts messige. Erfaringer høstes 
gjennom innspill fra tillitsvalgte og 

ulike organisasjonsledd, samt en rekke 
enkeltsaker. Basert på slike erfaringer 
har Legeforeningen gitt flere innspill 
til utvalget underveis i deres arbeid. 

Et hovedbudskap fra Legeforeningen 
har vært behovet for en erkjennelse av 
at helsetjenester, og sykehusdrift især, 
er risikovirksomhet. Det må styres for 
aktivt å forebygge feil. Det viktigste 
arbeidet som skal gi økt trygghet for 
pasienter skjer i selve helsetjenesten.  
I tillegg til tilrettelegging slik at helse-
personell kan utøve sin yrkesutøvelse 
forsvarlig, -forsvarlig utstyr, ventetid 
og koordinert, -må det etableres 
kultur er for åpenhet om feil og læring. 
Det må tilrettelegges for en oppfølg-
ning etter uheldige hendelser og svikt 
som har «nytteverdi» for helsetjenesten 
ved at sikkerheten kan økes. Lege-
forening en har advart mot fokus på 
omfattende oppfølgning av uheldige 
hendelser som vrir ressurser og opp-
merksomhet bort fra ytelsen av helse-
tjenester, forbedrings- og pasientsik-
kerhetsarbeid. 

Legeforeningen har videre gitt ut-
trykk for at det ikke skal være tilsyns-
myndighetenes oppgave å ivareta pasi-
enter og pårørende etter alvorlige 
hendelser/feilbehandling. Dette betyr 
at det ikke er ønskelig med et system 

JUS FOR LEGER:
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Tilsyn med helsetjenesten 
under revisjon

Sentralstyret i Legeforeningen har bestemt at «Trygge leger – god 
 pasientbehandling» skal være et satsingsområde i kommende perio-
de. Bakgrunnen for dette er en erkjennelse av at frykt for konsekvense-
ne av å gjøre feil kan føre til både manglende åpenhet og defensiv 
 medisin. Begge deler vil ramme pasientene. Ett element i arbeidet med 
dette satsingsområdet er å påvirke regelverket rundt oppfølgingen av 
feil og uheldige hendelser i helsetjenesten i riktig retning.  

Av Lars Duvaland, avd.dir. Jus og arbeidsliv››
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der tilsynsmyndighetene gir «opp-
reisning» etter en hendelse i form av 
en reaksjon. En eventuell reaksjon fra 
tilsynsmyndighetene må være motivert 
ut fra andre hensyn.

Foreningen har også tatt til orde for 
en vurdering av tilsynets rolle overfor 
eier av sykehus vurderes. Et mål må 
være et uavhengig tilsyn som ikke 
løper noen risiko ved å gi helsetjen-
esten korrektiver. Det må evalueres om 
dagens ordning gir et tilstrekkelig 
korrektiv mot systemer som velger å 
drive med for høy risiko. Det bør vurd-
eres om det er behov for formelle 
virke midler for å styrke oppfølgnings-
muligheter overfor sykehus, ev andre 
tiltak for å styrke tilsynets uavhengig-
het overfor sykehus- og eier.

Utvalgets forslag
Utredningen ble overlevert 
helseminist er Bent Høie 2. november i 
år3. Utredningen inneholder flere for-
slag i tråd med Legeforeningens inn-
spill. 

Utvalget foreslår et styrket fokus på 
virksomhetens ansvar for håndtering 
av uønskede hendelser. Behov for 
risiko bevisste ledere som forebygger 
og håndterer uønskede hendelser 
under strekes. Utvalget fremhever også 
viktigheten av at arbeidsgiver reagerer 
og griper inn overfor en arbeidstaker 
som viser seg ikke å ha tilstrekkelig 
fagkompetanse eller språklige ferdig-
heter til å utføre oppgavene på en for-
svarlig måte. 

Utvalget foreslår å lovfeste at virk-
somheten skal tilby pasienter, brukere 
og pårørende møter etter alvorlige 
hendelser. Et møte skal etter utvalgets 
syn holdes i løpet av et døgn ette hend-
elsen. Det kan være behov for flere 
møter etter hvert. Formålet med møte-
ne skal være å bidra til åpenhet og god 
ivaretakelse av pasienten, brukeren og 
de pårørende. Videre tilrår utvalget at 
pasienter, brukere og pårørende får 
rett til å melde om uønskede hendelser 
til meldeordningen for å bidra til 
pasient sikkerhetsarbeidet.

Et av de mest kontroversielle spørs-
målene knyttet til utvalgets arbeid har 
som nevnt vært opprettelsen av en 
undersøkelseskommisjon. På dette 

punktet har utvalget delt seg. Flertallet 
– 10 av 14 medlemmer – anbefaler at
det ikke opprettes en undersøkelses-
kommisjon for helse- og omsorgstje-
nesten. Dette er også i tråd med Lege-
foreningens innspill, som har vært
kritiske til blant annet ressursbruken
ved opprettelse av ytterligere et for-
valtningsorgan fremfor å styrke eksis-
terende tilsyn og pasientsikkerhets-
arbeid.

Mest overraskende er at utvalget 
ikke foreslår andre endringer i dagens 
reaksjonsmuligheter overfor helseper-
sonell enn å senke terskelen for tap og 
begrensning av autorisasjon i forbind-
else med faglig svikt.  Utvalget tar der-
for ikke til orde for det systemskiftet 
som har skjedd i for eksempel Sverige, 
hvor myndighetenes mulighet til å gi 
reaksjoner er begrenset til fordel for 
pasientsikkerhetsmessig oppfølgning. 
At ordningen med advarsel fra tilsyns-
myndighetene ikke fjernes som reak-
sjonsform er i strid med tidligere inn-
spill fra både Legeforeningen og 
Statens helsetilsyn. Utvalget foretar 

heller ingen kritisk drøfting av vilkår 
og terskel for tilsynsreaksjoner for 
forhold utenfor yrkesutøvelsen. Om 
dette blir stående har Norge fremdeles 
et av de strengeste regelverk i Europa 
for reaksjoner mot feil som begås av 
helsepersonell. En lavere terskel for å 
reagere med begrensning / tap av auto-
risasjon ved faglig svikt kan også synes 
å stå i motstrid til hovedbudskapet om 
at flere av sakene skal håndteres lokalt 
i virksomheten. 

Høring
Utredningen skal nå på offentlig 
 høring. Ved innspill til Legeforenin-
gens høringsuttalelse kan Overlege-
foreningen påvirke morgendagens 
regelverk for tilsyn med helse-
tjenesten. •

JUS FOR LEGER:
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1) Tilsynsmeldingen 2014
2) http://www.aftenposten.no/meninger/

Exit-Syse-utvalget-for-Aslak-Sy-
se-7633345.html

3) NOU 2015: 11 – Med åpne kort
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Kort om innholdet i ambulerings-
bestemmelsene
Bestemmelsene om ambulerende tjen-
este finnes i Overenskomsten i Spekter 
del A2 § 2.2 og sentral særavtale i Virke 
§ 2.2. Begge bestemmelser har følgen-
de definisjon: Tjeneste i helseforetak-
et/virksomheten utenfor avtalt
tjeneste sted er ambulerende tjeneste.

Den enkelte lege deltar i ambulerende 
tjeneste på frivillig grunnlag. Det skal 
inngås avtale mellom arbeidsgiver og 
den enkelte lege. For Of og Legeforen-
ingen er frivillighet ved ambulering et 
helt grunnleggende prinsipp. I ekstra-
ordinære tilfeller kan ambulerende 
tjeneste dog pålegges for begrensede 
perioder. Dette er ment som en snever 
unntaksregel.

Kompensasjon for ambulerende tjen-
este avtales mellom partene i det enkelte 
sykehus og er pensjonsgivende.

Avtale om ambulerende tjeneste skal 
være basert på de prinsipper som følger 
av arbeidsmiljøloven § 10-3 ved at det 
skal utarbeides en arbeidsplan som viser 
hvilke uker, dager og tider den enkelte 
arbeidstaker skal arbeide. Arbeidsplanen 
vil vise i hvilket omfang vedkommende 
skal tjenestegjøre på ambuleringsstedet.  
Ved at ambulerende tjeneste inngår i 
tjenesteplanen, vil eventuell kompensa-
sjon for ambuleringen omfattes av 
begrep et «full lønn» i Overenskomsten i 
Spekter del A1 1.1. og § 8 i Landsoverens-
komst for spesialisthelsetjenesten i Virke.

Avtale om ambulerende tjeneste skal 
baseres på de arbeidstidsbestemmelser 

som følger av arbeidsmiljølov og over-
enskomstbestemmelser. 

Angivelse av tjenestested
I forbindelse med innføring av faste 
stillinger for leger i spesialisering, har 
Legeforeningen hatt dialog med Spekt-
er angående helseforetakenes angivel-
se av arbeidssted i avtalemalene for 
leger i spesialisering som per 1. juli 
2015 ansettes fast. 

Vurderingene av spørsmålet om 
tjenestested i disse avtalemalene har 
imidlertid også overføringsverdi til 
angivelse av tjenestested i de individu-
elle arbeidsavtalene for overleger.

En velkjent problemstilling er at 
tjenestested angis svært vidt i indivi-
duelle arbeidsavtaler. Som eksempel 

Har du spørsmål du ønsker besvart i bladet, 
send en mail til redaktør arild.egge@ous-hf.no 

››  Innlegg av Lene Brandt Knutsen,
juridisk rådgiver i Overlegeforeningen

Både Overenskomsten i Spekter og den sentrale særavtalen i Virke har bestemmelser om  
ambulerende tjeneste. Ambulerende tjeneste er definert som tjeneste innad i helseforetaket/
virksomheten, men som er utenfor det avtalte tjenestestedet. Ved spørsmål om tjeneste er å 
anse som ambulerende i henhold til tariffavtalene, blir det altså avgjørende hva som er avtalt 
om vedkommende leges tjenestested. I det videre behandles spørsmålet om tjenestested  
og forholdet til ambuleringsbestemmelsene nærmere.

Ambulerende tjeneste  
og forholdet til tjenestested

Foto:
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kan nevnes de tilfeller hvor hele helse-
foretaket defineres som legens tjeneste-
sted, selv om helseforetaket har flere 
sykehus.

Of og Legeforeningen mener at dette 
er i strid med ambuleringsbestemmel-
sen, da det uthuler denne. Videre at det 
er i strid med arbeidsmiljøloven, da det 
ikke gir tilstrekkelig forutsigbarhet 
med hensyn til hvor legen skal jobbe. 
Særlig gjelder det i helseforetak med 
lokasjoner over større geografiske 
områder. Legeforeningen har ved flere 
anledninger formidlet vårt syn på dette 
til Spekter.

I sommer kom Spekter med en av-
klaring på sitt syn på angivelse av tjen-
estested for leger i sykehus. Etter 
Lege foreningens mening innebærer 
Spekters uttalelse at Spekter har 
nærm et seg Legeforeningens syn i 
spørsmålet om angivelse av tjeneste-
sted i arbeidsavtaler.

Spekter har blant annet uttalt om 
angivelse av tjenestested, at det ved 

ambuleringsbestemmelsen ikke har 
vært intensjonen med ordene «avtalt 
tjenestested» å begrense dette til ett 
tjenestested. Legeforeningen er i ut-
gangspunktet enig i dette, og er derfor 
åpen for at det er tillatt å avtale flere 
tjenestesteder, dersom det ikke følger 
noe annet av lokale avtaler. Dette for-
utsetter imidlertid at legenes rett til 
forutsigbarhet er ivaretatt i tilstrekke-
lig grad. Arbeidsgiver kan derfor ikke 
angi en rekke mulige tjenestesteder i 
helseforetaket som arbeidssted. Det vil 
være en omgåelse av og i strid med 
ambuleringsbestemmelsen.

Også Spekter har inntatt det stand-
punkt at en vid angivelse av tjeneste-
stedet (for eksempel «helseforetaket»), 
i helseforetak med mange driftssteder 
vil kunne gi begrenset forutberegnelig-
het for arbeidstakeren.  Spekters syn er 
derfor at arbeidsavtalen bør definere 
de konkrete tjenestestedene hvor det 
er sannsynlig at arbeidstakeren faktisk 
forventes å skulle arbeide. Spekter har 

videre uttalt at å «definere tjenestested 
til alle helseforetakets driftssteder uten 
at det tas stilling til hvor legen faktisk 
skal arbeide, vurderes som en garde-
ring fra arbeidsgivers side og represen-
terer en unøyaktighet som ikke gir den 
tilstrekkelige grad av forutberegnelig-
het som trolig kreves».

For at legenes rett til forutsigbarhet 
skal være tilstrekkelig ivaretatt, må det 
etter Ofs og Legeforeningens syn være 
påregnelig at legen faktisk skal jobbe 
ved de ulike tjenestestedene, når dette 
skal skje og i hvilket omfang. Dersom 
legen skal arbeide ved flere lokasjoner 
er det viktig at dette angis allerede i 
utlysningsteksten. For øvrig må det ved 
inngåelse av individuell arbeidsavtale 
konkretiseres når og hvor mye legen 
skal arbeide ved den enkelte lokasjon. 
Videre må det være klart for legen 
hvilket tjenestested som skal ivareta 
vedkommendes behov for arbeidsmiljø 
og fagmiljø. •
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Jeg har sittet i Ofs styre fra høsten 2009. 
I løpet av disse tre periodene har Of hatt 

 fokus på mange viktige områder. 
Det er Prinsipp og arbeidsprogrammet  som 

ligger til grunn for Ofs arbeid. Styret har hatt fokus-
områder knyttet til PAPen. Overlegen har over flere numre 
omtalt disse.

Eksempler på viktige saker som styret har arbeidet med,  
er Nasjonal sykehusplan, legerollen, organisering i sykehus. 
Of har arrangert lederseminar, vårkurs og kurs for tillits-
valgte.  Høringer har fortløpende blitt besvart fra styret. 

Fra mitt ståsted har det vært viktig med ivaretakelse både  
av enkeltmedlemmene og av overlegene som gruppe.

 For lederne har Of et særskilt fokus på tilbud og gode 
 løsninger for disse.Her tenker jeg at Of fremdeles har mer 
 å gjøre for de av medlemmene som er ledere. 

 Overlegen belyser i sine temanummer ulike problem-
stillinger. Her har det vært tatt opp en lang rekke forskjellige 
tema, og de presenterer alle viktige saker for Of. Jeg velger 
ikke her å nevne noen av temaene spesielt. 

Men det ligger mye arbeid bak Overlegen, og jeg synes det 
er på sin plass å gi en særskilt honnør til Arild Egge, Edith 
Stenberg, Jon Helle og Arne Laudal Refsum for den innsatsen 
de her legger ned. 

Av fremtidige utfordringer vil jeg nevne følgende:
 Vi må få gode løsninger for våre nye spesialister som 
 kommer etter innføringen av faste stillinger for LIS. 

De senere årene er det økonomifokus i sykehusene som har 
tatt mye oppmerksomhet. Fremover er organiseringen  av 
spesialisthelsetjenesten, arbeidsvilkårene for overlegene 
samt sikring av gode og robuste fagmiljøer er helt sentrale 
saker videre. Etikk, ansvar og pasientrettigheter er tett 
 knyttet opp til disse sakene. 

Jeg ser frem til fortsatt å arbeide med Of og Legeforeningen, 
- jeg går inn i Legeforeningens desisorutvalg fra september.  •

Du går ut av Ofs styre - hva tenker du er det viktigste styret har oppnådd eller arbeidet med i din periode?

Hvilke ambisjoner hadde du da du tok fatt på dette vervet? Fikk du innfridd noen? 

Hva tenker du er den største utfordringen for Of og Legeforeningen fremover?

Som et aktivt foreningsmedlem skal du kanskje ta fatt på andre oppgaver, eller er din tid i foreningen over?

Intervju med nylig avgåtte Of-styremedlemmer

RANDULF H. SØBERGERNA-GUNN MOEN
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Spesialisthelsetjenesten er mang-
foldig og meget kompleks, men 
arbeidsmiljø og arbeidstidspørsmål 
har hatt mitt største fokus gjennom 
mange år som tillitsvalgt og var min  prioritet 1 inn i 
Of-styret. Det er i styret arbeidet aktivt med arbeids-
betingelser og arbeidstidsbestemmelser. Det er løftet 
inn som et viktig tema på mange arenaer. Forskning 
viser klar helserisiko med lang sammenhengende 
arbeidstid, nattarbeid og høy total arbeidstid; mange 
av Of’s medlemmer er i risikosonen. Arbeidsgiver og 
medlemmene bør forstå betydningen av gode arbeids-
tidsordninger i forhold til helse, men også i forhold til 
pasientsikkerhet. Helsetjenestens største arbeidsmil-
jøproblem er nå løst ved at LIS-legene nå har rett til 
fast tilsetning. 

Of har et arbeidende styre og bør fokusere på de 
store saker og viktige strategiske veivalg. Høringer er 
viktig arbeid, men tar mye tid for styret og man bør 
søke avlastende tiltak ved annen organisering. 

Of’s sekretariatet betjener 10.000 medlemmer - 
 sekretariatet bør etter min oppfatning styrkes vesent-
lig og utvides med kapasitet og suppleres med kom-
petanse som helseøkonomi og helseorganisering, 
kanskje gjelder det Legeforeningens sekretariat også? 
Slik kompetanse trengs når våre synspunkter frem-
mes gjennom offentlige debatt og krevende høringer, 
men også i forhold til departement, direktorat, fore-
tak osv. Styrearbeidet kan da evt. også endre karakter. 

Ledelse er et ytterst viktig for våre medlemmers 
hverdag og Of burde ha langt større fokus på temaet, 
her skulle jeg gjerne sett vi var kommet lengre. 
Spesialist helsetjenestens ledere burde bl. a. lære av 
andre næringer - som f eks Statoil - hvor arbeidsmiljø 
er et linjeansvar og rapporteres helt til toppledelsen 
og styret på lik linje med produksjon og økonomi. 

Of og Legeforeningens må være en forkjemper for 
et velfungerende offentlig og solidarisk helsevesen 
med ressurser tilpasset pasientrettigheter og politiske 
gitte oppgaver - med et privat helsevesen som et sup-

1
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2 år i styret har gått rasende fort. Det 
har vært to aktive år, interessante og 

engasjerende.

Styret har jobbet med et stort antall saker med 
stor bredde. Ønsket og anstrengelsene for gjennomslag 
for sentrale saker har vært store selv om de store hjerte-
sakene kan være vanskelig å få gjennom. Spørsmålet om 
geografisk arbeidssted og ambulerende virksomhet har 
opptatt styret og det arbeides fortsatt med dette. Lokale 
lønnsforhandlinger fungerer dessverre ikke tilfredstill-
ende ved flere sykehus og nye modeller bør utforskes. 

Under fjorårets forhandlinger ble det gjennomslag for 
retten til inntil 10 dager permisjon med lønn per år til 
kurs, inklusive vakter. Selv om en del sykehus allerede 
har praktisert dette lokalt, var det viktig med en sentral 
bestemmelse om dette. Spesielt da det ved enkelte sykehus 
gjennom tidene har vært innført kursnekt for å spare penger.

Mine ambisjoner da jeg tok fatt på dette vervet var 
varierende; spesifisert arbeidssted, realistiske tjeneste-
planer, rett til permisjoner/kurs med full dekning av lønn 
inklusive vakter. Noe har blitt innfridd og mye arbeid 
gjenstår. 

Of og Legeforeningen har store utfordringer i utform-
ingen av helsevesenet videre, sykehusstruktur og oppgjør 
med foretaksmodellen for mer fokus på kvalitet på be-
handlingen og mindre fokus på bedriftsøkonomiske  
 modeller og new public management. 

Jeg arbeider i 100% klinisk stilling på en travel ortopedisk 
avdeling hvilket legger noen begrensninger for fagfore-
ningsaktiviteten. Tiden sentralt i foreningen har vært 
givende og engasjementet vil fortsatt være tilstede som 
bl.a. Of FTV, Ofs landsrådsrepresentant og styremedlem i 
Telemark legeforening, selv om det vil bli mere fokus på 
klinikken. Jeg vil rette en stor takk til engasjerte og 
 hyggelige medtillitsvalgte  og sekretariatet. •

Utarbeidelsen av vårt innspill til «Nasjonal sykehusplan» synes  
jeg  var interessant og jeg tror det vil bli vektlagt i videre prosess. 

Resultatet ser vi snart? Selv om resultatet av forhandlingene i 2014 
ikke var strålende for Of var det viktig å beholde dagarbeiderstatusen og 

riktig å gjøre Spekter oppmerksom på at vi setter faglighet og forsvarlighet 
først, og at vi ikke vil gå med på arbeidstidsordninger som bryter med dette.

Jeg gikk inn i tillitsvalgtarbeidet pga omorganiseringer på Ahus som jeg mente stred 
mot både legenes og pasientenes interesser om muligheter for et godt møte mellom 
legen og pasienten. Jeg synes vi gjennom høringer har fått frem våre meninger, og det 
er oppmuntrende å se igjen Ofs formuleringer både i Legeforeningens høringssvar og 
i endelige dokumenter utformet av f eks Direktorat eller departement. Vi har påvirk-
ningskraft når vi bruker fagligheten vår og fremfører den med saklige, gode argumenter!

Vi må hele tiden holde på at vi er «motoren» i systemet og at vi er både ledere og 
 premissleverandører for mye av det som skjer mellom pasienten og behandlere på 
sykehusene. Derfor er det tvingende nødvendig at organiseringen av sykehusene 
 bygger opp under møtet mellom legen og pasienten, og at vi får støtte både av funger-
ende teknologi (IT) og merkantilt personell slik at vi kan gjøre denne oppgaven både 
effektivt og med god kvalitet. Rent praktisk tror jeg det blir fortsatt kamp mot ødelegg - 
ende arbeidstidsordninger/ferieplaner og årsplaner utarbeidet av våre arbeidsgivere 
uten involvering av våre tillitsvalgte. Her må vi prøve å oppnå noe i forhandlingene i 
2015!

Jeg fortsetter som overlege på Kar- og thoraxkirurgisk avdeling på Ahus der jeg nå 
har vært i snart 25 år. Jeg er fortsatt ass FTV på Ahus, ønsker å være medlem av Ofs 
landsråd og evt fortsatt landsstyrerepresentant. Høstens Of-valg vil vise om dette blir 
resultatet.  •

ARNE RUNDE

ODD GRENAGER
plement og korreksjon. 
Dette vil bl.a. kreve at Of 
arbeider med styrings-
modellen (Foretaks modell 
og NPM) - slik at trivsel 
og arbeids glede fremmes 
og frustrasjon og kynisme 
bekjempes! Trivsel frem-
mer god pasientbehand-
ling og pasientsikkerhet 
og øker effektivitet - 
dagens modell skaper en 
betydelig energilekkasje. 
Den nordiske samarbeids-
modellen må også beva-
res! 

Som foreningsmenneske 
trives jeg der meninger 
bryt es og fremtid formes, 
historien gir lærdom, men 
fremtiden kan vi være 
med å forme. Som gjen-
valgt konserntillitsvalgt i 
Helse Midt-Norge og 
representant i Of’s lands-
råd, så vil mitt fokus anta-
gelig dreies seg mer mot 
fag, kompetanse og IKT. 
Tangeringspunktene i 
forhold til foreningen og 
medlemmene vil fortsatt 
være mange. •
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Jeg er anestesilege. Jeg startet spesialistut-
danningen på Sykehuset Levanger og fortsatte 

videre på St. Olavs hospital. Jeg har vært over-
lege her siden 2009. Jeg var foretakstillitsvalgt 

for Ylf på St. Olavs fra 2005 til 2009. Jeg satt i styret 
i Ylf fra 2007 til 2009 i Hege Gjessings første periode som 
Ylf-leder. Fra 2011 til 2015 var jeg foretakstillitsvalgt for over-
legene på St. Olavs. 

Jeg er et organisasjonsmenneske. Legeyrket er givende, men 
også tøft. Jeg vil yte mitt lille bidrag til å jobbe for at det skal 
være godt å være lege. Det må være en god balanse mellom 
rammebetingelser som gjør at legene kan vie seg til faget sitt 
uten å bli heftet av forhold i sykehusene som gjør at fokus 
flyttes bort fra faget og pasientene. Legene må få mulighet til 
en god balanse mellom faglig karriere, familieliv og trygge og 
gode arbeidsforhold både når det gjelder lønn og arbeidstid. 
Noe av Overlegeforeningens rolle i dette er å ta vare på og 
bevare det som allerede finnes og som er godt. En annen rolle 
er å være pådriver for å endre det som ikke fungerer godt 
nok.

Jeg er interessert i forhandlinger og utvikling av tariffavtaler. 
Jeg har også stor interesse for organiseringen av sykehusene 
våre. Det er et behov for å gjøre noe med måten spesialisthel-
setjenesten er organisert på. Tenkningen fra NMP (New 
Public Management) dominerer, og har bitt seg fast som en 
del av kulturen i helsevesenet. Ikke bare er dette internalisert 
som kultur – det er ukultur som gjennomsyrer arbeidsmåter, 
ledelse og måten vi tenker på. Bevisst og ubevisst. Dette må 
utfordres. Det faglige må bli det viktigste premisset, og den 
interne «butikkleken» i det offentlige helsevesenet må dem-
pes betydelig ned.

Jeg tror organiseringen av sykehusene kommer til å bli særlig 
sentralt i den kommende perioden. Myndighetene er forvir-
ret. Samtidig som man ønsker å legge ned de regionale helse-
foretakene så tilføres de nye oppgaver.  •

Jeg er født i Oslo, men vokst 
opp i Trøndelag. Studerte psy-
kologi og interesserte meg særlig 
for organisasjonspsykologi før jeg 
begynte på medisinstudiet i Oslo. 
Utdannet psykiater og arbeidet ved Diakonhjemmet 
sykehus fra 2001. Leder av utdanningsutvalget for 
leger i psykiatri ved sykehuset 2012-2015. Fra 2013 
vært hovedtillitsvalgt for overlegene ved Diakon-
hjemmet Sykehus, sittet i Legeforeningens forhand-
lingsutvalg Virke, Overlegeforeningens landsråd og 
Legeforeningens landsstyre. 

Jeg setter stor pris på det arbeid Overlegeforeningen 
gjør for sine medlemmer og håper å bidra til å vide-
reføre flere av Overlegeforeningens sentrale sat-
singsområder i tråd med prinsipp- og arbeidspro-
grammet vårt.

Jeg er særlig opptatt av faglighet og kvalitet i pasi-
entbehandlingen. Leger er motiverte for å gjøre en 
kvalitetsmessig en best mulig jobb, men det krever at 
arbeidsbetingelsene og rammevilkårene er tilfreds-
stillende. Det er da viktig at ledere i sykehus har 
hovedfokus på å legge til rette for den daglige klinis-
ke virksomhet. Leger med solid klinisk erfaring kan 
være utmerkede ledere i sykehus, og jeg ønsker å 
jobbe med lederutdanning og lederutvikling for 
leger.  Legeledere må sikres mulighet til vedlikehold 
og fornyelse av sin medisinske kompetanse.

Arbeidstidbestemmelsene er under stadig press og 
arbeidsgivere ønsker økt fleksibilitet fra legenes 
side. Legeforeningens medlemmer har stor arbeids-
lyst og har vist fleksibilitet. Jeg mener det gjennom 
frivillige ordninger er mulig å både opprettholde vår 
status som dagarbeidere, og å finne løsninger som 
sikrer gode tilbud for pasientene. •

1. Kort om din bakgrunn og tidligere foreningserfaringer.

2. Hva er din motivasjon for å ta på deg en periode i Overlegeforeningens styre.

3. Har du et særlig område du ønsker å jobbe med i din periode?

4. Velg ett tema du tror kommer til å bli sentralt i den kommende perioden!

Intervju med nye Of-styremedlemmer

ALBERT BOLSTADKJETIL KARLSEN
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Jeg er født i Stavanger og oppvokst 
ute ved Solastranden i Rogaland med 

Nordsjøen midt i mot. I -96 dro jeg til 
Warszawa, hvor jeg fullførte min medi-

sinske utdannelse i -02. Her var jeg en 
 periode nest leder av ANSA-Polen. Jeg hadde min syke-
hustjeneste ved Sykehuset Telemark i Skien og min 
 distriktturnus i Kåfjord kommune i Nord-Troms. Etter 
turnustjeneste arbeidet jeg som vikar ved avd. for patolo-
gi i Stavanger, var vikar som allmennlege på Bryne og 
endte opp igjen ved avd. for patologi. I disse årene har 
jeg innimellom vært plasstillitsvalgt for Ylf, og etter jeg 
ble spesialist i -12, ble jeg plasstillitsvalgt for Of. Jeg ble 
deretter valgt som vara-FTV Of i Stavanger, og har vært 
det frem til i høst med en plass i landsrådet. I år ble jeg 
valgt som KTV for Akademikerne i Helse Vest og har 
derfor permisjon fra min seksjonsoverlegestilling.

Det å få være med å mene noe som forhåpentligvis blir til 
det beste for pasientene og arbeidstakerne i årene frem
over, er virkelig ærefullt, og det er ikke en oppgave jeg 

tar lett på. Jeg synes også at det er bra at labfagene får en 
stemme inn i Of-styret.

Jeg ønsker å ha særlig fokus på legenes arbeidsforhold 
ute i de lokale helseforetakene. Jeg tror det er utrolig 
viktig at vi på en enda bedre måte støtter hverandre i 
perioden fremover. Det skjer utrolig mye lokalt, regional 
og ikke minst nasjonalt, som vi kommer til å måtte for-
holde oss til, og da mener jeg at vi må fremstå som en 
samlet gruppe. Det er da vi er sterkest, og det er på den 
måten vi får utført arbeidet vårt til det beste for pasien-
ten.

Velg ett tema du tror kommer til å bli sentralt i den kom-
mende perioden!

Jeg tror det blir mye å jobbe med i perioden fremover, 
men resultatet av og sannsynlig omorganisering grunnet 
Nasjonal helse- og sykehusplan, kommer nok til å bli et 
av de mest sentrale temaene fremover.  •

ANNE KARIN RIME

JANNE BETHUELSEN

Jeg jobber som anestesilege ved Syke-
huset Østfold - akkurat nyinnflyttet på 
Kalnes. Har tidligere jobbet på medisin 

på AHUS og SØF, tok sideutdannelse på 
anestesi og plutselig hadde jeg to spesiali-

teter. Intensivmedisin er det jeg trives best 
med og har fullfør SSAI i intensivmedisin og tatt «Euro-
pean Diploma of Intensive Care Medicin»  og er nå 
 seksjonsoverlege på intensiv ved SØK. Har vært hoved-
tillitsvalgt i Ylf ved SØF i 2002-2004 og satt da også i 
styret til Ylf sentralt. Er nå en av tre som deler på FTV–
vervet i SØ.

Min motivasjon for å gå inn i styret er å jobbe for at 
fremtidige sykehus blir bygget etter en annen mal enn 
Sykehuset Østfold.  Personalet er den viktigste ressursen 
for at pasienten skal få god behandling på sykehus. For-
holdene må legges til rette for at de får gode arbeids-
forhold og vil jobbe i mange år. Det vil tjene pasienten og 
være pasientens beste.

Sykehusplanlegging og faglig ledelse i sykehus.

Nasjonal sykehusplan og innholdet i de nye Helsehusene. •

Følg oss på:
https://legeforeningen.no/yf/ 
overlegeforeningen/

Følg oss på:
https://www.facebook.com 
/pages/Norsk-overlegefore-
ning/184196251599027



››

190 gram margarin 
150 gram farin
3 eggeplommer
3 ss melk
1 ¼ ts bakepulver
Ca. 350 gram hvetemel

Mandelmasse:
200 gram mandler
200 gram melis
3 eggehviter
+ vann

Mandelmasse:
Mal mandlene godt og bland dem med 
melis og halvpiskede eggehviter, tilsett 
vann hvis den blir for tykk.  
(Evt. kjøp ferdig mandelmasse og bland 
med eggehviter.)
Stekes på rist nederst i ovnen  
- 170 grader/ 50 minutter.

La den stå i formen noen minutter 
før den tas ut og legges på rist. 

Lettvint og best etter en dag eller to!
Oppskrift og foto: Edith Stenberg

Fremgangsmåte:
Margarin og farin røres hvitt. Rør inn egg og melk litt og litt. Sikt på mel og  
bakepulver og elt lett til jevn deig. Sett deigen kaldt en stund. Ta 2/3 av deigen og 
trykk den i stor, rund og smurt form. Fyll i mandelmassen. Resten av deigen kjevles 
eller rulles til strimler og legges oppå og rundt kantene.  
Pensle med egg. 

Fyrstekake  
Av Arild Egge
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Når dette leses er det mange som
spør seg om vinteren kommer til 

å by på gode skimuligheter – blir det 
bra med snø? Det vet vi er vanskelig å 
svare på, det er som kjent vanskelig å 
spå.
Jules Verne skrev i en sent oppdaget 
tekst, ”Paris 1960” at man ville bo i 
høye hus av glass, ha air conditioning, 
TV, høyhastighetstog, bensinbiler, fax 
og det som er blitt Internett. Leonardo 
Da Vinci hadde kanskje flere og enda 
mer konkrete skisser for fremtiden.  

Michio Kaku, selv en kjent fysiker har 
med sin naturvitenskapelige for-
ankring satt seg fore å forutsi hvordan 
hverdagen ser ut om 90 år – år 2100. 
Han støtter seg på research han har 
gjort i forbindelse med tidligere bøker 
og TV produksjoner – som en slags 
fysikkens David Attenborough. Han 
har skrevet flere bøker innen naturvi-
tenskap og intervjuet 300 vitenskaps-
folk innenfor et bredt område og ”kon-
struerer” de neste dekadene innen et 
utvalg av områder, deriblant internett, 
kunstig intelligens (AI) roboter, kom-
munikasjon - og medisin. Oppkobling 
til internett via kontaktlinser, ”veggta-
pet” som vil gjøre innervegger til kom-
munikasjonsflater – store flatskjermer 

vil virke primitivt. Utviklingen vil to-
talt endre medisinen - på så mange 
andre måter enn at vi kan løse flere 
problemer. Ikke minst nettopp grunnet 
kommunikasjonsteknologien-, nano- 
og genteknologi. Kirurger går en usik-
ker framtid imøte - eller ihvertfall en 
ganske anderledes hverdag. Han har 
tre horisonter innefor det oppgitte 
tidsrom: Nær(2030)-, Mellom(2070) - 
og Fjern fremtid(2100). 

Han er rimelig sikker på sine spådom-
mer og dette basert på at mye allerede 

er realisert i laboratorier. Robottekno-
logien er kommet "skremmende" langt. 
da Vinci roboten er på plass i 800 euro-
peiske og amerikanske sykehus og 
48000 prosedyrer ble passert i 2006... 
Det er bare en flik av hva man får luftet 
her. Mange utfordringer gjenstår, men 
retning pekes ut.

Inspirerende og tankevekkende lesning 
– men jeg fikk ikke svar på om vinteren
vil bringe en god skisesong … •

Red.  

BOKANMELDELSE

››
Michio Kaku: ”Physics for the future”
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Eli Berg
HOLD MUNN ELLER GÅ!
Makt og avmakt i helsevesenet
Oslo: Emilia forlag, 2015.  
Pris: NOK 200
ISBN 978-82-7419-149-5

Med sin forrige bok På helsa løs
– om omstilling ved Ahus – 

meldte Eli Berg seg med et viktig bidrag 
inn i den på gående debatten om styring 
og utvikling i helsevesenet. Berg kjenner 
feltet inngående etter mange år som 
allmennpraktiker. De senere årene har 
hun bivånet utviklingen fra sin stilling 
som førsteamanuensis ved Universitet et i 
Oslo, campus Ahus.

Etter utgivelsen av den forrige boken 
kom Berg i kontakt med de virkelig grelle 
skyggesidene under dagens  organisering, 
gjennom møter med helsepersonell som 
hadde kommet på kant med systemet. 
Berg har intervjuet en rekke av disse 
utstøtte, og utdrag av intervjuene ibland-
et Bergs betraktning er er nå blitt til Hold 
munn eller gå!, med undertittelen Makt 
og avmakt i helse vesenet. Det er en bok 
på bare litt over 100 sider i et lite format, 
som kunne egne seg for lommen i lege-
frakken. Innholdet er imidlertid ikke av 
oppbyggelig art for å motivere til ekstra 
innsats for systemet.

BOKANMELDELSE

Bekjennelser fra helsevesenets skyggeland

Denne anmeldelsen er opprinnelig publisert 
i Tidsskrift for Den norske legeforening  
nr 12/13 2015, og er gjengitt med tillatelse.

Gjennom en rekke vitnesbyrd fremstil-
ler Berg sider ved dagens helsevesen 
som man knapt skulle tro var sanne 
– hadde man ikke visst bedre, som
noen av oss gjør. Det er beretninger om
ansatte som settes i «prosess» for deres
ytringer av mange slag, alt fra innsigel-
ser mot sengetallsreduksjon til inn-
vendinger mot kreativ koding eller
triksing med ventelister.

Gjennom fremstillingen gis leseren 
innblikk i et system hvor det finnes 
ledere med et degenerert verdisyn som 
ganske uforstyrret utøver press, trusler 
og sanksjoner overfor andre ledere 
eller ansatte. At denne atferden ikke i 
større grad vekker anstøt i omgivelsene 
og oppover i organisasjonen er etter 
min oppfatning det mest forstyrrende i 
fremstillingen. Vi gis også innblikk i de 
forferdelige prosessene mennesker 
utsettes for når de slippes som agn til 
hundene – harde personalavdelinger 
og eksterne advokatfirmaer som gis 
oppdraget med å kvitte seg med de 
utstøtte.

Bergs betraktninger er tuftet på hen-
nes gode betraktningsevne, alminneli-
ge fornuft og moralsyn. Opprørende 
historier om kolleger som ender i vrak-
gods brytes mot Bergs sunne betrakt-
ninger. Det hele er skildret i et forun-

derlig lett språk, og forfatterens 
kjærlige og optimistiske syn på helse-
vesenet og arbeiderene der skinner 
hele veien igjennom og lyser opp 
 teksten.

Hold munn eller gå! er en fin liten 
bok om fæle sider ved vårt helsevesen 
og moderne arbeidsliv. Men det er 
likevel på mange måter en lys og lett 
tekst som etterlater håp. •
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Av Christian Grimsgaard››
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Helsedirektoratets nye modell for 
spesialistutdanningen har vært under 
debatt i mer enn 2 år. Temaet vekker 
sterkt engasjement på tvers av alle 
spesialiteter og hos de fleste overleger 
så vel som i de fagmedisinske for-
eninger. Bak engasjementet ligger en 
uro for at kunnskapsgrunnlaget hos 
nye spesialister skal forringes. Saken er 
viktig for oss fordi dagens leger i spesi-
alisering (LiS) representerer fagets 
fremtid. 

Den mest åpenbare bekymringen er 
for lengden av utdanningen. Helse-
myndighetene ønsker å gjøre utdan-
ningsløpet mer effektivt. Det er bra 
dersom det betyr slutten på unødig 
lang ventetid for LiS på spesialiserte 
prosedyrer. Samtidig er det slik at 
kunnskapen og eventuelle prosedyrer 
som skal tilegnes for mange fags ved-
kommende er så omfattende at det 
krever flere år i faget. Mens mini-
mumstid for spesialisering i dag gjerne 
er 6 – 6 ½ år etter fullført turnus-
tjeneste, er turnustjenesten inkludert i 
spesialiseringsløpet i den nye modellen 
(del I), og del II + III utgjør bare 5 år. 
For dagens grenspesialiteter som nå 
skal bli hovedspesialiteter og for enkel-
te andre fag vil dette bli for kort tid. 
Konsekvensen av kortere minimumstid 
eller «normert tid» er etter hva jeg kan 
forstå at læringsmål i større grad må 
nedfelles, for eksempel som prosedyre-
krav, for å sikre at alle vesentlige deler 

av spesialiteten blir dekket. Dette krev-
er et nært samarbeid med spesialitets-
komitéene.

Samtidig med kortere utdanningstid 
forsvinner dagens inndeling i gruppe I 
og gruppe-II sykehus. Dette er uheldig 
av flere grunner og signaliserer at aka-
demisk skolering ikke lengre anses like 
viktig i utdannelsen. Selv om pendling 
i deler av spesialiseringsløpet kan være 
ubekvemt, er jeg overbevist om at mer-
verdien for LiS av å se minst to sykehus 
(og helst på litt ulike nivåer) er betyde-
lig. Godt samarbeid mellom sykehus 
krever at hver enkelt overlege har erfa-
ringsbasert kunnskap om hva som kan 
forventes av samarbeidspartneren. 

«Siste kort ut» er at de regionale 
helseforetakene – RHFene - skal få en 
mer sentral rolle i spesialistutdanning-
en med ansvar for å ivareta helheten i 
den teoretiske og praktiske undervis-
ningen og at systemer etableres. For-
slaget kan synes noe overraskende 
ettersom dagens politiske ledelse gikk 
til valg på en nedleggelse av RHFene. 
Det er rimelig å spørre seg hva som 
ligger i det at «systemer etableres» 
- innebærer det opprettelsen av et
byråkratisk og kostnadskrevende
glava lag i en modellomlegging som i
utgangspunktet er underfinansiert? Er
tanken at det skal etableres regionale
fagråd, og hva er eventuelt gevinsten
ved dette dersom spesialistkravene
fortsatt skal være nasjonale slik rap-

porten hevder? Regionale fagråd vil 
være spesielt uheldig og til liten nytte i 
små fag der det er få kandidater innen 
hver helseregion, men modellen vil 
også være uheldig i større fag. I sin 
rapport fra august 2015 innrømmer 
RHFene at de ikke har noen løsning på 
hvordan de ulike regionene skal koor-
dinere sin utdanning. Resultatet kan bli 
at vi får spesialister med ulik kompe-
tanse avhengig av hvilken region ved-
kommende er utdannet i. Norge er et 
lite land med fem millioner innbygge-
re, og det er viktig at alle nyutdannede 
spesialister holder en nasjonal stan-

  Av leder i FaMe Cecilie Risøe››

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.

FaMe

Kjære kolleger
 Omfattende endringer av spesialistutdanningen

MÅ 
LESES!
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dard. Standarden bør settes slik at den 
for den enkelte spesialist muliggjør 
konvertering av norsk spesialitet til 
andre europeiske land og slik at den 
fremmer nordisk og internasjonalt 
samarbeid for tilhørende fagmedisin-
ske forening. 

Forslaget om å erstatte dagens spesi-
alitetskomitéer med spesialitetsråd 
som settes sammen av Helsedirektora-
tet etter innspill fra flere aktører må 
også kommenteres. I dag foreslås spe-
sialitetskomitéene av den enkelte fag-
medisinske forening som legger arbeid 
i å finne frem til fagpersoner med stor 
integritet og som nyter allmenn tillit i 
fagmiljøet samtidig som geografisk 
representasjon ivaretas. Blant komité-
ens oppgaver er besøk på utdannings-
stedene særlig verdifullt fordi disse 
besøkene bidrar til å opprettholde god 
standard i spesialistutdanningen. Ved 
utilfredsstillende forhold kan komité-
en i ytterste konsekvens foreslå å frata 
sykehuset godkjenningen som utdan-
ningsinstitusjon. I de foreslåtte spesia-
litetsrådene med like tung representa-
sjon fra arbeidsgiver som fra de 

fagmedisinske foreninger kan drifts-
hensyn få en annen vekt enn i dag. LiS 
er en avgjørende ressurs i driften av de 
aller fleste sykehus, og dersom tellende 
tjeneste faller bort, vil LiSene for-
svinn e. Dagens komitéer fungerer 
meget godt, og det er vanskelig å se for 
seg at de nye spesialitetsrådene skal 
kunne gjøre en bedre jobb. Det er nær-
liggende å tenke at organiseringen av 
de fagmedisinske foreninger som en 
del av Legeforeningen er viktigste årsak 
til at de ikke lenger skal kunne foreslå 
sammensetningen av egen spesialitets-
komité. Det er synd at myndighetene 
ikke klarer å se at deler av Lege-
foreningen har fagets beste som sin 
ledesnor, ikke fagforeningsinteressene.

Videre er det meget uheldig at ny 
spesialitetsstruktur, ny modell for 
spesialistutdanningen og innføring av 
faste stillinger for LiS faller sammen i 
tid. Hvordan skal utdanningskandida-
ter rangeres ved søknad om tjeneste 
ved de tidligere gruppe-I-sykehusene 
når vi ikke kjenner de nye kravene til 
godkjenning i aktuelle spesialitet? Hva 
med dagens grenspesialiteter der mye 

av tjenestetiden kan gå med til mer 
generelle vakter, for eksempel i indre-
medisin – skal vakttiden gi tellende 
tjeneste til spesialiteten eller er den 
reelle minstetiden lengre enn 5 år og 
må i så fall arbeidskontraktene ta hen-
syn til det? Dette er blant spørsmålene 
som er reist i debatten ved Oslo univer-
sitetssykehus om hvordan vi skal inngå 
forpliktende avtaler om tidspunkt og 
tidsrom ved utvekslingsavtaler for fast 
ansatte LiS ved andre sykehus.

Vi har mye å arbeide for i tiden frem-
over for å ivareta egen spesialitets 
faglige interesser. Det er viktig å ikke gi 
opp, men utrettelig stå på for å sikre at 
morgendagens spesialister som skal 
videreføre og videreutviklet faget, får 
mulighetene til en like god spesialist-
utdanning som tidligere. Enkelte fag-
medisinske foreninger har etablert 
egne underavdelinger for LiS, for 
 eksempel Yngre kirurgers forening og 
Norske yngre indremedisinere. Flere 
slike grupperinger ønskes velkommen 
slik at vi kan samarbeide med de som 
har skoene på om en best mulig mo-
dell. •

Det er synd at myndighetene ikke klarer å se at deler av Lege foreningen har fagets 
beste som sin ledesnor, ikke fagforeningsinteressene.
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Innlegg av Einar Gude, overlege PhD, kardiologisk avd OUS Rikshospitalet

LVAD, et behandlingstilbud 
for terminal hjertesvikt

Hjertesvikt er stadig økende med en incidens opp mot 0,5 % og en prevalense på 1-2 % i den 
vestlige verden. Moderne hjertesviktmedisinering, biventrikulær pacing og ICD har medført økt 
overlevelse og bedret prognose.  Ca 10 % av hjertesvikt pasientene har terminal hjertesvikt i 
NYHA kl IV med svært redusert livskvalitet og gjentatte sykehusinnleggelser hvor ett års 
 mortaliteten er nærmere 50 %.  

Hjertetransplantasjon er et etablert
behandlingstilbud for 30-40 

pasienter årlig med svært alvorlig 
hjertesvikt og som for øvrig tilfreds-
stiller kravene for transplantasjon.  
Overlevelsen ved hjertetransplanta-
sjon i i Norge er over 90 % ved ett år, 
middellevetid 12.5 år.  Hos enkelte 
pasienter er hjertesvikten så langt-
kommen at standard optimal medi-
sinsk behandling inklusiv aortabal-
longpumpe ikke kan opprettholde 
tilfredsstillende hemodynamikk før 
nytt organ er tilgjengelig. Det har ført 
til en utvikling av en sirkulasjonsstøtte 
som benevnes LVAD (Left Ventricular 
Assist Device).

Dagens LVAD er under 5 cm store og 
implanteres rett på apex av hjertet 
inne i pericard (Heartware). Blod fra 
venstre ventrikkel blir pga undertrykk 
sugd inn i et pumpehus, hvor en sentri-
fugalpumpe med elektromagnetisk 
drevet roterende impeller lager en 
trykkgradient og flow fra venstre ven-
trikkel til aorta ascendens 3-5 cm over 
aortaklaffen (Fig 1). Ved økende antall 
omdreininger heves impeller opp i 
huset slik at det ikke er noen kontakt-
flater. Dette gjør impeller og pumpe-
huset i teorien evigvarende. (Fig 2).  
Pumpen har en ledning som går gjen-

nom huden til batterier og en ekstern 
kontrollenhet. Kontrollenheten bæres 
som ryggsekk eller bag over skulderen 
og veier 2,2 kg (HeartWare). Den inne-
holder to batterier som avhengig av 
rotorhastigheten varer 4-6 timer hver. 
Et lite display viser rotorhastighet 
(rpm), flow gjennom pumpen (l/min) 
og strømforbruk (watt). Energieffekten 
er 85 %.

Formålet med «Left Ventricular 
Assist Devices» (LVAD) er å øker over-
levelse ved å bedre organperfusjon, 
oksygentilbud og blodstrøm i det store 
kretsløpet. Sekundærgevinster er av-
lastning av venstre ventrikkel og min-
dre lungestuvning som letter sympto-
mer og forbedrer livskvalitet.

Det ultimate mål for utvikling av 
LVAD er å skape systemer som kan gi 
sirkulasjonsstøtte i ubegrenset tid. 

LVAD benyttes som bro til «decision», 
bro til «recovery, bro til transplanta-
sjon og som varig livslang behandling 
som et alternativ til transplantasjon. 
Bro til «decision» innebærer ny trans-
plantasjonsvurdering når LVAD er 
implantert for å se om pasienten til-
fredsstiller kriterier for å komme på 
transplantasjonsliste ved for eksempel 
svært redusert nyrefunksjon pre-ope-
rativ. Varig behandling er et alternativ 
hvis pasienten utvikler antistoffer mot 
mulige givere, ved malignitet mindre 
enn fem år før transplantasjonsvurder-
ing (immunsuppresjon ved hjertetrans-
plantasjon øker risiko for malignitet), 
høy alder eller annen komorbiditet som 
gjør transplantasjon uaktuelt. 

Nyere studier har vist ca 90 % suksess 
hos LVAD-pasienter som venter på 
donororgan. Ett års overlevelse hos 
pasienter som får LVAD som varig be-
handling, ligger mellom 60-85 % 
avheng ig av pasientseleksjon, og i EN-
DURANCE-DT-studien (446 pasienter) 
var 2 års overlevelse 57 %. Det er en 
helt klar sammenheng mellom over-
levelse og alvorlighetsgrad av hjer-
tesvikt på implantasjonstidspunktet, 
komorbiditet, alder og BMI. I Norge 
har vi så langt implantert 66 LVAD.  Ni 
pasienter venter på transplantasjon, 43 

Dagens LVAD er under  
5 cm store og implanteres 
rett på apex av hjertet 

inne i pericard  
(Heartware).

››
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er transplantert, 9 er døde og 5 går med 
LVAD som varig terapi.  Lengste LVAD 
behandlingstid er 8,5 år.  Ett års over-
levelse hos våre LVAD-pasienter som 
har blitt transplantert er 96 %.

Indikasjoner for LVAD innleggelse
Utredning av LVAD-kandidater ligner 
hjertetransplantasjonsutredning. Indi-
kasjon for hjertetransplantasjon er 
relativt enkle og godt innarbeidet, mens 
det for lvad er mer komplisert. Tradi-
sjonelt har man hatt kliniske og hemo-
dynamiske kriterier for innleggelse av 
LVAD (se faktaboks). Velfungerende 
LVAD krever god høyre ventrikkel som 
sikrer fylling til en avlastet venstre 
ventrikkel. Dette krever lav motstanden 
i det lille kretsløpet. En velfungerende 
LVAD har maksimal flow på 10 l/min. 
Ved våre tester postoperativt har vi 
oppnådd CO > 9 l/min og VO2 > 40 ml/
kg/min. I tillegg kommer hjertets egen-
bidrag ut aortaklaffen.  Vanlig hvile CO 
ligger på ca 4-5 l/min og øker til 7-8 l/
min ved aktivitet. De fleste med LVAD 
blir gode turgåere, studenter kan følge 
undervisning og ikke minst trene seg 
opp før transplantasjon.

Bruk av LVAD for transplantasjons-
kandidater vurderes ut fra sannsynlig 
ventetid for organ vurdert opp mot 
risiko for alvorlig klinisk forverring.  
Internasjonalt har donormangel gitt 
mer utstrakt bruk av LVAD, og i store 
sentra i USA og Tyskland er det få som 
transplanteres uten først å ha blitt 
behandlet med LVAD.  Paradokset er 
da at en noen av de som transplanteres, 

har et dårligere utgangspunkt enn før 
grunnet LVAD-komplikasjoner. Ved 
LVAD som varig behandling vil store 
sentra med lang ventetid ha en liberal 
holdning og erfare lavere suksessrate. 
De fleste mindre sentra selekterer 
pasientene strengere for å holde over-
levelsen på et akseptabelt nivå. 

Komplikasjoner
Komplikasjoner etter LVAD er avheng-
ig av type pumpe, pasientseleksjon og 
tid siden implantasjon.  De vanligste er 
per og post-operativ blødning, ventri-
kulære arrytmier, infeksjoner, pumpe-
tromboser og nevrologiske komplika-
sjoner. De fleste sykehus rapporterer 
ca 40 % bivirkninger som krever syke-
husinnleggelse. Mekanisk pumpesvikt 
forekommer meget sjelden med de nye 
LVAD.

Infeksjoner har ofte utgangspunkt 
fra strømledningen som går inn under 
huden og kan være plagsomt for pasi-
enten, men gir lite mortalitet (Fig 2.). 
Systemiske infeksjoner/sepsis fore-
kommer i mindre grad, men dannelsen 
av bakteriell mikrofilm på pumpen gjør 
at infeksjonen kan være vanskelig å 
sanere. Nevrologiske komplikasjoner i 
form av alvorlig slag eller hjerneblød-
ning hos opptil 1-2 %. Opptil 5% 
opplev er TIA og pasientene må stå på 
ASA osvASA 160 mg og Marevan (INR 
2.5-3.0) for å hindre trombosedannelse 
i pumpen og redusere risiko for systemis-
ke embolier.

 Utiklingen innen medisinsk tekno-
logi går stadig fremover, og LVAD har 

etter hvert blitt et tilbud til selekterte 
pasienter med terminal hjertesvikt i 
NYHA kl IV eller IIIB, enten som bro 
til transplantasjon eller som varig be-
handling. Resultatene i Norge er gode, 
men pumpene kan være beheftet med 
potensielt alvorlige komplikasjoner 
som gjør at behandlingen er aktuelt på 
alvorlig syke, selekterte pasienter hvor 
viljen til gevinst overstiger risiko. I 
Norge har vi hatt gode resultater på 
grunn av godt samarbeid innad på 
Rikshospitalet, men ikke minst godt 
samarbeid med lokale sykehus og 
 kardiologer som har vist interesse og 
opparbeidet nødvendig kunnskap for 
at pasientene med terminal hjertesvikt 
skal kunne leve godt liv utenfor syke-
hus. •

FaMe

Kliniske og hemodynamiske 
kriterier for innleggelse av 
LVAD
– EF<25 %
–  NYHA kl IIIb-IV de siste 60 av

90 dager
–  inotropi avhengig til tross for

flere nedtrappingsforsøk eller
annen type sirkulasjonsstøtte

–  CI < 2 l/min/m2, MAP >
25mmHg, CVP < 15 mmHg

– tilfredsstillende høyre ventrikkel
–  maksimalt O2 <12-14 ml/kg/min
– leverprøver < 2x normale
– kreatinin < 2 x normal
– komplient pasient

Fig. 1.  HeartWare LVAD

Fig.	  1. HeartWare	  LVAD

Fig.	  2. HeartWare	  LVAD	  pumpehus
og impeller

Fig.	  1. Infeksjon	  ved	  driveldning. I
tillegg noe granulasjonsvev.

Fig.	  1. HeartWare	  LVAD

Fig.	  2. HeartWare	  LVAD	  pumpehus
og impeller

Fig.	  1. Infeksjon	  ved	  driveldning. I
tillegg noe granulasjonsvev.

Fig.	  1. HeartWare	  LVAD

Fig.	  2. HeartWare	  LVAD	  pumpehus
og impeller

Fig.	  1. Infeksjon	  ved	  driveldning. I
tillegg noe granulasjonsvev.

Fig. 2.  HeartWare LVAD 
pumpehus og impeller

Fig. 1.  Infeksjon ved driveldning.  
I tillegg noe granulasjonsvev.
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