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Legeforeningens oppbygging gjør at vi 
har en totalforening, både fagforening 
og faglig forening. Mange utenlandske 
foreninger har dette delt, i en klar fag-
forening, som forhandler avtaler, lønns-
betingelser og ”står på krava” generelt. 
Så er den faglige aksen - kirurgi, medi-
sin, gynekologi etc.  ordnet i selskap 
eller societys. Når Legeforeningen 
gjennomførte sin organisasjonsendring 
for få år siden ble det fra alle organisa-
sjonsledd ønsket at vi skulle fortsette 
som en samlet forening, fordi de for-
skjellige organisasjonsleddenes opp-
gaver og interessefelt er så tett vevet 
inn i hverandre.

Dette har vi sett tydelig i Hovedstads-
prosessen. Her vil store endringer i 
sykehusstruktur komme i årene frem-
over, enten det blir neste år eller først 
i 2020. Dette vil påvirke våre ansettel-
ses-, lønns- og arbeidsvilkår og mange 
vil nok bytte arbeidssted, enten fri-
villig og raskt, eller tvunget fordi funk-
sjonen blir flyttet til et annet sykehus.

Dette vil også påvirke utøvelsen av faget.
Store aktiviteter samles ett sted, og 
andre steder mister funksjoner, men skal 
allikevel forsøke å opprettholde god drift 
med faglig oppdaterte medarbeidere 
innen det som blir igjen av ”rest pasient 
populasjon”. Argumentasjonen for 
 endringene er dels økonomisk (fagfor-
eningssak), dels faglig ved bruk av 
 kvalitetsargumenter (fagsak) eller orga-
nisatorisk (hvor argumentene blir en 
blanding av fag og fagforenings saker).

Som Norsk overlegeforening har vi 
lett for å havne i den rene fagforen-
ingsaksen, selv om vi vet at våre med-
lemmer i tillegg til lønns- og ansett-
elsesbetingelser er vel så opptatt av at 
vi skal arbeide for å skaffe overlegene 
best mulig rom for faglig engasje-
ment. En kollega ønsker sterkt å 
 videreutvikle MR diagnostikk av ca 
prostata, slik at man (forhåpentligvis) 
kan skille de som bør/skal opereres 
fra de som ikke bør opereres. Andre 
ønsker tid og rammer for å videreut-
vikle laparascopisk cancer kirurgi, selv 
om dette koster mer enn åpen kirurgi, 
i alle fall i første runde. Noen ønsker 
bare mer tid og flere sengeplasser, slik 
at pasientene kan få den tiden de 
trenger, for eksempel i psykiatri. Det 
å arbeide for slike forhold er nærmest 
umulig på nasjonalt nivå. Det er ikke 
økonomisk lønnsomt, verken for 
bevilgende myndigheter eller arbeids-
givermotpart, og økonomi er snart 
den eneste parameteren som er gyldig 
i dagens helsevesen etter blårussens 
inntog. Dette er en trend vi må 
endre, vi må vise konsulentene og 
blårussen at det å skape rom for faglig 
fordypning og utvikling også vil 
gavne dem og sykehusbudsjettet på 
sikt.

Vi må sette søkelyset på kvalitet i en 
bred sammenheng, enten det gjelder 
pasientsikkerhet, pasientskader eller 
kvalitet kontra volum problematikken, 
noe vi kommer til å gjøre i ”Over-
legen” fremover. 

Vi må også ha fokus på bredden av 
vårt faglige område. Man pleide å høre 
fra professorene og lektorene på uni-
versitetet at vi aldri ville kunne så mye 
om så mange felt som rett etter at vi 
var ferdige med studiet. Vi har for-
dypet oss i våre egne felt, og husker 
bare svakt de andre fagene.

”Overlegen” har derfor invitert de fag-
lige foreningene til å lage artikler hos 
oss, ikke om foreningen som sådan, men 
om nye aspekter i faget som er tilkommet 
den senere tid, og som vil være interes-
sant for de som har valgt andre spesiali-
teter. I dette nummeret er det Norsk 
ortopedisk forening som har tatt utfor-
dringen. De fagmedisinske forening - 
ene i Legeforeningen er organisert i det 
vi kaller FaMe-gruppen. Leder av FaMe 
vil også lage et innlegg i ”Overlegen” 
fremover. Vi håper denne ordningen vil 
være av interesse for våre lesere.
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sykehus for akutt funksjonssvikt. 
 Hjerneslag og hjerteinfarkt skal vur-
deres for intervensjonsbehandling, all 
akuttkirurgi skal på områdesykehus, 
enten det er store multitraumer eller 
appendectomier. Det  er vel mulig at 
strukturkartet over sykehus-Norge blir 
penere og mer oversiktlig på denne 
måten, men det er ikke sikkert det  
blir billigere (ofte må nok vaktene 
 dubbleres på det ”store” sykehuset) 
eller bedre. Store organisasjoner er 
mer uoversiktlige, vanskeligere å styre 
og det er langt flere å dele behandlin-
gene på, slik at det ikke er sikkert at 
den enkelte lege behandler flere enn 
han/hun ville gjort på et mindre syke-
hus. Og dersom vi frarøver småsykehus - 
ene mange pasientgrupper, hvordan 
skal vi da klare å rekruttere folk til å 
jobbe der. Vi må klare å ta diskusjonen 
om volum kontra kvalitet, og vi må 
være med på å definere ”godt nok”.

Pensjonsreformen blir et tema for 
organisasjonene innen det offentlige 
segmentet av arbeidslivet i 2009. Selve 
reformen er vedtatt av Stortinget, men 
det er ikke alle tilpasningene som er 
ferdige enda. AFP i privat sektor kom 
på plass i 2008, til en enorm kostnad, 
mens den blir et tema for oss i 2009. 
Det blir også tilpasningene av tjeneste- 
pensjonsordningene, dvs. de avtalene 
vi har i dag med Statens  Pensjonskasse 
eller KLP. Her må vi være på vakt 
overfor alle forslag til svekkelse av 
dagens ordninger, aller helst skulle vi 
hatt betydelige forbed ringer. På våre 
nettsider: http://www.legeforeningen.
no/asset/38008/1/38008_1.ppt ligger 
presentasjonen av et foredrag leder av 
Ofs pensjonsutvalg Geir Ketil Røste 
holdt på tariffkurset 2008. 

Vi kommer ikke utenom Spekter når vi 
skal se på utfordringene for 2009. Etter 

at forhandlingene om ny hovedavtale 
ble fullført med enighet i desember 
2007 så vi tegn til bedring av forholdet. 
Men vi ser at det er store vanskeligheter 
i mange foretak i å få avsluttet fordel-
inger av midlene til lokal fordeling. Det 
virker ikke som om ledere på klinikk/av- 
delingsnivå er klare for/kompetente nok 
til å gjøre denne oppgaven. Mange opp - 
gjør er ikke ferdige enda nå i november. 

Lovisenberg Diakonale Sykehus i 
Oslo har gått over fra HSH til 
 Spekter, og der er vi nå i meglings-
fase, og muligens i streik når dette 
bladet trykkes. Vi har opplevd et 
ønske om reduksjon av avtalefestet 
minimumslønn, og en fordeling av 
lønnsøkninger som er helt uakseptabel, 
og dette på et sykehus hvor man alltid 
før har kommet til enighet. Om dette 
skyldes Spekter kan vi ikke vite, men 
som man sier i psykiatrien: Vi undres !

I Overlegen 3-2008 skrev Bård 
 Lilleeng om endringskynisme, 

hvor oppgitthet, resignasjon og 
avmakt kom til uttrykk når endrin-
gene ikke ga mening. Da er dette bare 
moderne utgaver av Keiserens nye 
klær. Men helsevesenet kan ikke være 
statisk, det må forandres kontinuerlig, 
tilpasses nye rammebetingelser, nye 
befolkningsmønstre og nye behand-
lingstilbud. Den siste formen styrer vi 
langt på vei selv, og i den sammen-
heng klarer vi å være dynamiske, 
kunnskapsorienterte, endringsvillige 
lærende organisasjoner. Her ser vi selv 
behovet, og årsak/virkningssammen-
hengen, og har et eierskap til 
endringsprosessen.

Er hjemmevakt fritid med dårlig 
 kvalitet, slik noen i Spekter hevder? 
Det tror jeg bare de som selv aldri har 
gått i slike vaktordninger kan hevde. 
For det første er som regel noe av 
 vakten aktiv, som forlenget arbeidsdag, 
og når du så kommer hjem er du 
 bundet til en tilgjengelighet og med en 
mulighet for å måtte reise tilbake på 
jobben. Dette ligger der som en for-
pliktelse, og det regnes som arbeidstid 
etter en omregningsfaktor. Dette skal 
aldri regnes som fritid, aldri!

Ved UNN planlegges det nå vaktord-
ninger hvor overleger skal gå i primær-
vakt. Dette går Of sterkt i mot. Belast-

ningen ved å gå i vakt er stor, og det er 
i tillegg slik at vi går med forlenget 
arbeidstid i hele vår karriere, i motset-
ning til andre yrkesgrupper. Totalbe-
lastningen på en arbeidstager vil bli alt 
for stor ved en slik omlegging, i tillegg 
til at det vil bli svært kostbart å bruke 
den mest kompetente arbeidskraften 
på slik måte. Det vil alltid finnes noen 
få unntak, men dersom dette blir en 
tendens vil vi svare med krav om 
 særpensjonsalder som politiet og 
 militæret. Det er i utgangspunktet 
ingen grunn til at leger som ofte  jobber 
mellom ¼-1/2 årsverk ekstra pr. år skal 
måtte stå på til de er 67 år, mens politiet 
kan gå av når de er 57 år.

Staten som arbeidsgiver tenderer til å 
opparbeide seg en monopolsituasjon. 
Før var det 19 fylkeskommuner som 
eide sykehusene, i tillegg til staten. Nå 
er det bare staten. I tillegg styrer staten, 
via de regionale helseforetakene (RHF) 
tildelinger av hjemler for privatprakti-
serende spesialister. Private sykehus får 
foreløpig hovedtyngden av pasientene 
fra de statlige eide sykehusenes vente-
lister. Videre har RHFene skjerpet 
regelverket rundt bierverv. Det sies at 
dette gjøres for å unngå situasjoner 
hvor det kan være tvil om habilitet, 
men Sivilombudsmannen har uttrykt 
tvil om praktiseringen, og et nylig inn-
gått forlik viser at foretak gjør dette 
mest for å verne om sine egne behov. 

Som forening må vi derfor i fremtiden 
være langt mer positive til et privat 
alternativ i helsevesenet. Dette er også 
nyttig, tenk på hvor mye Ringsenteret 
førte til av nytenkning også i den 
offentlige delen av sykehusene.

I forbindelse med ”Hovedstadspro-
sessen” har sykehusstrukturen blitt satt 
under lupen. Det er raskt, og uten noe 
særlig diskusjon blitt innført et nytt 
begrep,”Områdesykehus”, og med 
dette et ønske om en betydelig sentra-
lisering. Som jeg beskriver i 1. avsnitt 
så må vi hele tiden være åpne for 
 endring, og der hvor den begrunnes 
med bedre kvalitet eller pasientsikkerhet, 
så skal vi alltid være positive til dette. 
Men da må begrunnelsene holde mål, 
og ikke være et skalkeskjul for vikarier-
ende motiver. Dersom vi skal ha akutt-
sykehus med begrensede akuttfunk-
sjoner, så betyr dette i praksis akutt-

Dersom det er noe som er sikkert i helsevesenet, 
så er det at vi stadig skal utfordres med forand-
ringer. ”Kjært barn har mange navn”. Vi kan kalle 
det endringer, omstillinger, restruktureringer, ned-
skjæringer, hovedstadsprosesser, redesign….

AV Arne LAuDAL reFsum

Hjemmevakt er fritid 
med dårlig kvalitet

Utfordringene i 2009
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Der hadde vi ett møte, deretter ventet 
vi i over 3 timer før jeg ble innkalt til 
Spekters representant for å få høre at 
de ikke hadde mer å gi, dersom vi ikke 
gikk med på å redusere tidligere frem-
forhandlede minimumslønner!!!

Det ble dermed brudd, men direktø-
ren fortsatte å forhandle lokalt, men 
avsluttet med et tilbud som hadde 
uakseptabel innretning, og vi kom 
derfor sammen til avsluttende for-
handlinger i Spekter. Heller ikke her 
opplevde vi noen vilje til å forsøke å 
finne et handlingsrom eller noe ønske 
om å komme til enighet. Det gjorde vi 
heller ikke hos riksmeglingsmannen.

Streiken startet derfor den 6/11 om 
morgenen. Foreløpig er det tatt ut  
8 leger, en psykolog og en fra Sam-
funnsviterne. Akademikerne har 
t rappet opp fra 12/11 med ytterligere 
4 leger, og fra 24/11 med 5 leger.

Forhåpentligvis er streiken over før du 
mottar dette bladet i postkassen.

Hva vi oppnår er en ting, men 
hvordan Spekter kan tro på at 
de skal kunne fortsette den 
bedringen som hadde vært i 
forholdet mellom Legeforen-
ingen og Spekter er noe 
annet. Denne konflikten 
har flyttet oss, i beste fall 
tilbake til utgangspunktet, 
antagelig langt ned på 
minussiden.

Overlegeforeningen kan 
ikke godta at Spekter 
skal få vinne frem med 
sin lønnsutjevnings-
politikk.

Foran i dette bladet står 
 artikkelen: utfordringer i 2009.
I siste avsnitt nevner jeg for-
handlingene ved Lovisenberg 
sykehus. Den artikkelen var 
 skrevet før meglingen, som var 
5-6/11. 2008.  nå er streiken et 
faktum.

AV Arne LAuDAL reFsum

Lovisenberg sykehus er et privat 
 ideelt sykehus i Oslo, eid av kirkelige 
stiftelser, og som har driftsavtale med 
Helse Sør-Øst. Det har ansvar for 
noen av Oslos bydeler innen medisin 
og psykiatri, samt elektiv ortopedisk 
kirurgi, ØNH og TAKO, et tannlege-
senter med tilbud om tannbehandling 
til spesielle pasientgrupper.

Lovisenberg har tradisjonelt hatt gode 
relasjoner mellom sykehusledelse og 
tillitsvalgte.
I HSH området foregår all lønns-
dannelse lokalt, også for LIS-gruppen, 
og da uten konfliktrett på disse for-
handlingene, kun en tvisteløsnings-
ordning, som vi ikke har hatt behov 
for å benytte. 

I årets oppgjør, som er svært sent på 
året da vi skulle bli ferdige i de statlige  
sykehusene først, gikk Ylf med på at 

også deres lønn skulle forhandles 
lokalt, enda det strider mot det vi 
alltid har sagt. Midlertidige ansatt har 
ikke forhandlingsstyrke nok til å for-
handle lokalt. Men p.g.a. dette syke-
husets gode forhandlingsklima fra 
tidligere valgte Ylf å prøve lokale 
 forhandlinger. På denne måten ville  
jo arbeidsgiver få anledning 
til å vise det de alltid hevder: 
Lokal lønnsdannelse vil gi 
bedre uttelling enn sentral 
lønnsdannelse.

Når man har vært hos Riks-
meglingsmannen er man under-
lagt en del spilleregler, bl.a. at 
man ikke refererer fra meglingen. 
Det som imidlertid kan sies er at 
arbeidsgiver ikke mestret dette for-
handlingsopplegget. Vi forhandlet 
uten at arbeidsgiver prioriterte for-
handlingene, våre tillitsvalgte satt i 
timevis uten å få tilbakespill på over-
leverte krav, et mønster som vi også 

har hørt fra de andre aka-
demikerforeningene. Det 
ble ikke oppnådd enighet, 
deretter bistand 
hvor jeg deltok 
fra Legeforen-
ingen 
 sentralt. 

sTreIK

Medlemmer og landsrådsrepresentanter!
Sett av 22. – 24. april 2009

Da blir det Vårkurs på Røros 
for alle medlemmer

Det blir også landsrådsmøte med ordinære saker 
og valg for perioden 2009-2011. 

Det vil bli sendt ut mer informasjon senere. 

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

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

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

Foreløpige tema:
Nye organisasjonsmodeller

Pensjon
”Leger i motbakke”

Seniorpolitikk

KURS:
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- Først og fremst på en god og 
smidig måte å bidra til at foren-
ingens mål nås, at sentralstyret og 
tillitsvalgte gis gode rammevilkår for 
å utøve sine verv og at sekretariatet 
gir kompetent støtte. De beslutninger 
som treffes må være godt utredet,  
slik at grunnlaget for å ta kloke valg  
er best mulig, sier Riise. 

- Jeg tror også at det er 
 viktig at foreningen fort-
setter sitt synlige arbeid  
i forebyggende helsear-
beid. Dette er et område 
jeg har jobbet mye med 
og jeg ser hvilken tyde-
lig rolle foreningen har 
spilt og spiller, for 
eksempel innenfor 
tobakksarbeidet. Sosial 
ulikhet i helse og tiltak 
for å få jamnet ut disse 
ulikhetene, ligger også mitt 
hjerte nær, sier Riise. 
- Jeg tror det er av avgjørende 
betydning at man er i stand til å 
innrette samfunnet slik at man klarer 
å gi et godt helsetilbud også til dem 
som trenger det mest, sier den nye 
generalsekretæren. 

I Geir Riise får Legeforeningen en 
engasjert generalsekretær med bred 
kompetanse og ledelseserfaring, og som 
nå gleder seg til å ta fatt på arbeidet.
- Jeg ser frem til å ta fatt på oppgavene 
sammen med president, sentralstyret, 
tillitsvalgte, medlemmer over hele 
landet og sekretariatet, avslutter Riise.
Overlegeforeningen gratulerer med 
ansettelsen og ønsker ham velkommen 
om bord!

11.11.2008 vedtok sentralstyret å 
ansette Geir Riise (53) som ny general-
sekretær i Legeforeningen. Nåværende 
generalsekretær Terje Vigen blir pen-
sjonist 1. april 2009. Geir Riise vil 
formelt overta som generalsekretær 
når Terje Vigen da takker av. Vår nye 
generalsekretær er født i 1955. Han 
bor i Oslo, er gift og har tre voksne 
barn. Han studerte medisin ved Uni-
versitetet i Tromsø, og etter endt tur-
nustjeneste og militærtjeneste begynte 
han som bedriftslege blant annet i 
NSB og i Norsk Olje som senere gikk 
inn i Statoil. I Statoils bedriftshelse-
tjeneste gikk han gradene som bedrifts-
overlege og seinere sjefslege. I løpet av 
denne tiden tok han også en master-
grad i helseadministrasjon. 

I 1998 ble han hentet til NHO der 
han også fikk stadig mer ansvarsfulle 

stillinger. Først som medisinsk fagsjef, 
videre som NHOs sjefslege og så som 
avdelingsdirektør. I 2004 tiltrådte  
han som administrerende direktør i 
Hjelp24, som utviklet seg til en stor 
aktør innen bedriftshelsetjeneste.  
Så tok han i 2006 over som HMS-
direktør i Posten, som er stillingen 
han kommer fra nå når han blir vår 
nye generalsekretær. 

Geir Riise har vært engasjert i Lege-
foreningen som formann for Rus-
middelpolitisk utvalg fra 1993 til 2001 
og han satt også som medlem i fagut-
valget i Norsk Bedriftslegeforening 
fra 1991-1997. Han er kjent som en 
profilert totalavholdsmann, og har 
hatt et langvarig og aktivt engasjement 
innen avholdsbevegelsen.  Videre har 
han vært mye brukt som foredrags-
holder om rusmiddelspørsmål, fore-
byggende helsearbeid, HMS-arbeid, 
bedriftsintern attføring, endrings-
prosesser og ledelse, sykefraværs-
spørsmål etc.
 
Når den nye generalsekretæren dagen 
etter sentralstyrets vedtak om ansett-
else ble spurt av Legeforeningen om 
hva som tiltaler ham ved stillingen, 
svarte han entusiastisk at Legeforen-
ingen er en viktig samfunnsaktør med 
kompetente medarbeidere og som har 
godt omdømme i befolkningen.
- Det er viktig å opprettholde god 
tillit mellom lege og pasient. Lege-
foreningen har allerede oppnådd mye, 
og har en sterk posisjon blant alle 
landets leger. Jeg ser det som en 
 sentral oppgave, sammen med sentral-
styret og sekretariatet, å bidra til å 
beholde og forsterke den gode posi-

sjonen til beste for alle leger. Dette 
fordi alle leger hver dag, på hver sin 
måte, spiller en avgjørende rolle over-
for pasientene, sier Riise.
-Hva er din ledelsesfilosofi?
- Jeg ser på meg selv som en som job-
ber best gjennom å lede team. Man 
skaper de beste resultatene når man 
legger til rette for at alle byr litt mer på 
seg selv, sier han. 

- Jeg har jobbet som leder i nesten 20 
år og er i dag HMS-direktør i Posten. 
Jeg har jobbet som sjefslege i Statoil og 
i NHO, og vært med å bygge opp 
Hjelp24 Bedriftshelsetjeneste. Alle 
steder har helserelaterte problemstil-
linger vært en viktig oppgave. Jeg var 
innom kommunehelsetjenesten i en 
kort periode på midten av 1980-tallet. 
Jeg har ellers kjørt legevakt i deltids-
turnus i Oslo store deler av 1990-tallet. 
Jeg har på deltid vært bedriftslege/
attføringslege i attføringsbedriften 
Norasonde AS i snart 20 år. I tillegg 
har jeg en mastergrad i helseadmi-
nistrasjon og jeg sto sentralt i arbeidet 
med å etablere IA-avtalen (avtalen  
om et Inkluderende arbeidsliv), fortsetter 
han.   

- Jeg har mange ganger stilt meg 
spørsmålet, hva er god helse? Slik  
jeg ser det, er det en opplevelse av å 
mestre. Organisasjoners helse er noe 
av det samme; altså å mestre de opp-
gaver man står overfor. Blir ikke alle 
medarbeidere sett, vil noen melde  
seg ut, og det har vi ikke råd til. All 
kompetanse er viktig, og vi må skape 
et miljø for å beholde og øke kompe-
tansen, understreker Riise.
-Hva ønsker du å gjøre i stillingen?

InTerVjueT AV BårD LILLeenG

ny generalsekretær i Legeforeningen

Ill. Tore Strand Olsen
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Det politiske (helse)vesenet
Foretaksreformen skulle få bukt med budsjettoverskridelsene ved å flytte ansva-
ret fra fylkeskommunene til staten. målet var å disiplinere aktørene. Helge 
Haarstad som er styremedlem i Overlegeforeningen har fulgt det politiske spil-
let over lang tid. Han reflekterer her over politikernes evne til å gå ned i små 
detaljer, som legenes matpakker, og deres dårlige-, eller manglende forbin-
delse mellom hjernehalvdelene.

AV HeLGe HAArsTAD

Da jeg for en del år siden satt som 
hovedtillitsvalgt ved det største syke-
huset i Midt-Norge, og spesialisthel-
setjenesten fortsatt var organisert 
under fylkeskommunen, ble en vant 
til at politikk både på lokalt og nasjo-
nalt plan ble en viktig del av hverda-
gen. Styret for Regionsykehuset i 
Trondheim som det da het, var i prak-
sis det politikersammensatte utvalget 
for helse- og sosialsaker i Sør-Trønde-
lag fylkeskommune. Avhengigheten til 
det politiske nivå var stor, hver høst 
reiste delegasjoner av fylkespolitikere 
sørover til hovedstaden for å skaffe 
friske penger til drift og investeringer 
det kommende år. Helsevesenet, i alle 
fall sykehus-helsevesenet, var i stor 
grad politikk i praksis. Men penger 
var det for lite av da som nå. Budsjett-
underskudd ble i hovedsak sykehusle-
delsens ansvar, noe en da også i vari-
erende grad hadde mangelfull kontroll 
over. Politikerne i fylkekommunen 
betraktet stort sett det hele på trygg 
avstand, men når underskuddene tok 
overhånd hendte det at det politiske 
nivå gjorde forsøk på å gripe inn i 
driften. Ved en slik anledning ble det 
avholdt et lengre møte hvor det fore-
gikk en intens debatt mellom ulike 
partipolitikere om legene ved Region-
sykehuset i Trondheim burde ha 

betalt spisepause eller ikke. Innleg-
gene i debatten var lange og følelses-
ladde. Flere mente at legene i for stor 
grad var privilegerte og overbetalte. 
Betaling for å spise matpakken – her 
måtte det være noe å spare! Den poli-
tiske viljen til å hjelpe sykehuset til å 
finne innsparingstiltak var absolutt til 
stede, men dessverre uten rotfeste i 
det virkelige liv.
Men politikerstyringen hadde også 

andre merkelige utslag, særlig når 
legene ikke lot seg dirigere på grunn 
av det som ble betraktet som irrite-
rende stivbeinte tariff- og særavtaler. 
Enkelte ganger kunne en fra politisk 
hold komme med uttalelser som 
kunne tolkes som at legegruppen  
var roten til alt ondt i sykehusene  
– i alle fall i forhold til økonomi.  
En fylkeskommunal helsepolitiker 
uttalte i forbindelse med et fylkesting 

”at legene burde knuses”. Slike kraft-
fulle uttalelser falt selvsagt ikke i god 
jord i legekorpset, og førte til at samt-
lige avdelingsoverleger truet med å 
legge ned sine verv. Det ble med det, 
men det må samtidig nevnes at foran 
nevnte politiker senere er gjenvalgt 
flere ganger. Slik er den politisk ver-
den, en kan mene mangt og meget 
uten at det har konsekvenser.

Da Tore Tønne kom med sin helsere-
form i 2001-2002 var det mange som 
så den nye organiseringen som en 
nødvendig avpolitisering av spesialist-
helsetjenesten. Styrene i helseforeta-
kene, både på regionalt og lokalt nivå, 
var sammensatt av eieroppnevnte 
styrerepresentanter – en prosess uten 
direkte politisk innflytelse. Entusias-
men var stor, sykehusene skulle drives 
profesjonelt med basis i regnskapslo-
ven - uavhengig av uforutsigbare poli-

tiske krefter. En egen åpningsbalanse 
skulle komme på plass, med årlige 
avskrivninger og alt som økonomisk 
hører til. For å etablere åpningsbalan-
sen per 1.1.2002 ble alle sykehuseien-
dommer landet over verdsatt, leveti-
den vurdert, som følge av dette kom 
en frem til en årlig avskrivning. Men 
dette ble for dyrt regnskapsmessig, 
den politiske viljen til å gjennomføre 
reformen etter intensjonene var ikke 
til stede.  Løsningen ble to typer 
regnskaper, det ene med fulle avskriv-
ninger og store underskudd (det offi-
sielle som ble sendt til Brønnøysund) 
og det andre med lave avskrivninger 
for å pynte på tallene (som sykehusene 
ble målt etter fra eierhold). Keiserens 
nye klær med andre ord. Hva førte 
dette til? Helseforetakene ble målt 
etter for lave avskrivninger, og fikk 
dermed ikke vist det reelle verditapet 
- som igjen skulle vise det reelle rein-
vesteringsbehovet. En underrappor-
terte derved problemene med hensyn 
til økonomiske problemer og fremti-
dige reinvesteringsbehov. Avskrivnin-
ger i forhold til ny bygningsmasse, 
som i stor grad har blitt lånefinansiert, 
ble ytterligere et problem.

Helsereformen fra 2002 skulle få bukt 
med budsjettoverskridelsene ved å 
flytte ansvaret for sykehusene fra fyl-
keskommunene til staten. Målet var å 
disiplinere aktørene i helsesektoren og 
å holde politikerne unna detaljstyrin-
gen. Slik gikk det som kjent ikke. 
Politisk vilje til å tilrettelegge i hen-
hold til reformens intensjoner var ikke 
til stede, og i løpet av 2006 var politi-
kere i stor grad inne i alle styrene 
både på regionalt og lokalt nivå. Dette 
er det delte meninger om. Helsevese-
net er av så stor samfunnsmessig 

betydning at mange mener at det er 
helt naturlig at det i stor grad er 
under politisk styring. På den annen 
side har politikere som regel lite for-
ståelse for ulike faglige og økono-
miske disposisjoner, og dessverre fin-
nes det mange eksempler på dårlig 
politisk dømmekraft.

Det kan hevdes at alle styremedlemmer 
er i styret i kraft av egen person - uav-
hengig av politisk representasjon. I 
praksis fungerer det ikke slik. Særlig  
på regionalt nivå er det ulike interesser, 
spesielt i forhold til ressursfordeling 
mellom de ulike helseforetakene. Prob-
lematisk blir det når politisk budskap 
eller politisk markering vektlegges mer 
enn det som er helseforetakenes hoved-
formål – det å hjelpe syke mennesker. 
Politikere skal gjenvelges, men en kan 
likevel spekulere på om de i enkelte 
situasjoner har dårlig forbindelse 
 mellom høyre og venstre hjernehalvdel 
– for ikke å snakke om frontallappen! 
Heldigvis er dette ikke hovedregelen, 
politikere som Tore Tønne og nåvær-
ende helseminister Bjarne Håkon 
Hanssen har jeg stor respekt for.

Helsevesenet er et vanskelig ”vesen” 
med en kompleks struktur i en politisk 
verden som hele tiden er under endring. 
Spesialisthelsetjenesten har gjennom-
gått ulike reformer, og flere vil komme. 
Med etableringen av Helse Sør-Øst, 
med god grunn også kalt Helse Størst, 
kan en se for seg en vei videre mot et 
samlet Helse Norge med sentral statlig 
styring. Om det er den riktige vei å gå 
er i høyeste grad diskutabelt, men uan-
sett er det helsepolitikerne som legger 
føringene. La oss bare håpe at betalt 
spisepause for legene ikke på nytt blir 
satt på den politiske dagsorden!
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N yhetssendingene preges av finanskrisen og rentediskusjoner. Børsene har 
stupt og den økonomiske fremtiden er usikker. Går sparepengene fløyten? 

Vil fondssparing gå i pluss igjen? Skal vi ha is i magen?

Helseforetak UNN (Universitetssykehuset  i Nord-Norge) varsler 30 millioner 
kutt i legelønninger og det ligger an til stillingsoppsigelser i tillegg til reduksjon  
i arbeidstid. Arbeidsgiver ønsker å kjøpe mindre av våre tjenester. Det er varslet 
allmøter for sykehuslegene. 

Er alt bare trist og svart? 

Da kan vi anbefale trøst i høstmørket som både er søtt, salt og fetende  
og som kan nytes sammen med en stor kopp te, gjerne foran peisen:

Neida….. alt er ikke mørkt og trist.

Vi i UNN HF har nemlig fått ny hovedtillitsvalgt Hansjörg Nachtmann 
fra anestesiavd. UNN Tromsø. Og det er bra!! Han og de øvrige  
tillitsvalgte får nok en jobb å gjøre ifh. til kutt i tjenesteplaner osv.  
Det er opprettet nye klinikker og et nytt system med tillitsvalgte skal på plass 
med en tillitsvalgt for Of i hver klinikk. Det er nok å henge fingrene i.

Dessuten har vi sett på TV at  ”søringan” har fått snø før oss med det   
kaoset som det fører til!

sVArT nOVemBer
mørketiden nærmer seg med stormskritt, bokstavelig talt. Vind  
og regn pisker mot vindusruter. Trærne står svarte og bladløse.  
rognetreet er strippet for alt bortsett fra sine klaser av røde bær. 
snøen i fjellene kryper stadig lengre nedover.

AV mArIT TønDer røDLAnD

Overlegent snop:
150g lys kokesjokolade
2ss delfiafett
2dl salte peanøtter (mengden her avpasses etter smak)

Smelt sjokoladen i vannbad. Smelt delfiafett og bland i sjokoladen. 
Hell deretter i peanøtter. Settes i konfektformer av papir som fås kjøpt 
i velass. kjøkken butikker eller Asia butikker (eller i lysholdere med 
aluminiumbelegg). La stivne i kjølige omgivelser før de legges i boks. 
Denne porsjonen gir ca 30 konfekter.

Det var en gammelvoren, vis og klok same som kjørte til 
Bossekop med en lang raide. Han kjørte gjennom ei bygd, 
og han kjørte til neste bygd. Da han kom dit, hørte han at 
der gikk en sånn underlig sykdom, som intet  menneske 
kjente. Men de tenkte seg at det var pesten.

Samen hørte dette og skjønte at når han nå reiste fra 
denne bygda, ville sykdommen helt sikkert følge med. Så 
ordna han raiden i rekkefølge. Han hadde en slede som var 
fullpakka med skinn. Den sleden satte han aller sist, i den 
tanken at hvis pesten reiste med han, ville den gå inn mel-
lom skinnene. Da han var ferdig, kjørte han av sted til Bos-
sekop med den lange raiden.

Han visste at underveis et sted var det ei veldig stor elv, og 
ved den var det et meget stort flog som elva rann utover, slik 
at den ble en stor foss som gikk kvit nedover det bratte floget. 
Så kjørte han den lange raiden helt til kanten av fossen, han 
stelte det slik at den siste sleden var like ved sia av fossen. Så 
stansa han og pakka ut den første sleden og ransaka den over-
alt, men merka ikke noe. Han pakket ut ni sleder på den 
måten og la nøye merke til om det var noe mistenkelig i dem.

Så kom han til den siste sleden som skinnene var i. Han 
pakka ut sleden og så veldig nøye etter i hver fold om det var 
noe underlig med dem. Da han kom midtveis i skinnene, fikk 
han se et skinn med noe kvitt i hårene. Det så ut som mennes-
kesnørr eller som ei spyttklyse. Da skjønte han at det var pesten 
som fulgte med han, og at den var gått inn mellom skinnene.

Han la skinnene likedan som før, og snørte dem godt fast 
igjen i sleden. Så hogde han dragreipet over, og skuvde sle-
den med skinnene i god fart nedi den skummende fossen. 
Og pesten som lå der nedkura inne mellom skinnene, kom 
også til å gå i fossen. Slik ødela og drepte han pesten.

Fra da av hørte man ikke at pesten gikk noensteds der i 
traktene. Slik forsto folk at det var pesten som hadde vært 
mellom skinnene

Det var en klok same, som fant på så mye, og slik frelste 
flere sogn, slik at de ikke fikk pesten til seg.

            
(etter Quigstad: Lappiske eventyr og sagn bind II 1928, 
Forteller: Isak Isaksen Eira, Kautokeino 1921)

PESTEN – samisk sagn John Savio: K
jørereinen ©

 John Savio/B
O
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 2008

Alle utgavene av OVERLEGEN legges ut på Ofs nettsider 
samtidig med at du får bladet i postkassen. I nettutgaven vil 
alle lenkene som vi legger ut i teksten være søkbare direkte.

På Ofs nettsider: http://www.legeforeningen.no/index.
gan?id=2704 vil du også finne andre artikler og nyttige tips.
• Det er mer om streiken på Lovisenberg
•  Ofs leder Arne Laudal Refsum skal ha et intervju med 

statsråd Bjarne Håkon Hansen 28.november 2008, og 
dette vil raskt bli lagt ut på våre nettsider.

•  Det er mer om Regjeringens forslag til etterbevilgning  
av 500 mill. kr til sykehusene i 2008.   

•  Skal du ansettes i lederstilling?
Se Ofs liste over forhold du bør få klarlagt i din lederkontrakt,
http://www.legeforeningen.no/index.gan?id=3358&subid=0
eller ved å klikke på ”Lenker/annet” øverst på nettsiden vår.

•  Har du problemer som leder som du ønsker å diskutere 
med andre erfarne legeledere i helsevesenet?

Finn Ofs ledernettverk http://www.legeforeningen.no/
index.gan?id=87700&subid=0
Eller finn det i venstre kolonne på vår nettside.
•  Det er viktig å følge med på hva ditt sykehusstyre beslutter. 

Følg med på styrepapirene, og se om grunnlagsdokument-
ene som ligger til grunn for styrebeslutningene beskriver 
sykehusets situasjon slik du kjenner den. Vi har laget en 
liste som har link direkte til styrepapirene i alle foretak i 
Norge. http://www.legeforeningen.no/index.
gan?id=148513&subid=0

Du finner denne ved å klikke på lenker øverst på nettsiden, 
deretter styrepapirer.
•  Diskusjonsinnlegg fra  smittevernslege som mener ny 

veileder øker fare for smittet helsepersonell http://www.
legeforeningen.no/index.gan?id=149104&subid=0 

Bli med på diskusjonsforum.

OVerLeGen i nettutgave og Overlegeforeningens nettsider
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jeg snart kunne få komme hjem, hjem 
til mor, hjem og bli frisk.
Nå er det ikke sånn å være på sykehus 
lenger. Det er slutt på store saler. 
Slutt på milelange legevisitter som 
snakker over hodet på deg om ting du 
ikke forstår. Slutt på leger med ufeil-
barlig kompetanse. Det finnes mobil 
og telefon og det er lov å ha besøk når 
som helst (iallefall på enerom). Det 
blir gitt informasjon om hva som skal 
skje og ikke skje av prøver og sprøyter 
og undersøkelser. Mye er mer forut-
sigbart, mer forståelig, mer trygt.

Likevel er det noe som er likt.
Det er Det Hvite.

Hvite senger, hvite dyner, hvite frakker. 
Hvithet. Hvithet for anonymitet. 
 Fargene blir borte, det som er meg 
blir borte, personligheten blir borte. 
Blir borte i det hvite, forsvinner i det 
hvite. Jeg forsvinner i det hvite. Jeg 
blir blass, anonym, snill. Jeg blir som 
barnet som uten klage bærer sin 
smerte. Som hvisker i natten "jeg vil 
hjem til mor". Som visker stumt 
"hjem til mor".

Det finnes ikke lenger noen mor. Det 
finnes ikke gyldent hår. Det finnes 
intet barn som vinner alles hjerter. 
Det finnes ikke leger som forvalter 
sannheten. Virkeligheten er ikke slik. 

Virkeligheten er ikke hvit. Virkelig-
heten er ikke anonym. Virkeligheten 
er full av farger rødere enn blod. Full 
av kontraster, av svart og hvitt, blått 
og grått. Virkeligheten er kompleks. 
Virkeligheten utspiller seg ikke i en 
sal på hospitalet. Virkeligheten kan 
ikke tegnes ned i en kurve og leses av 
klart og tydelig. Virkeligheten er ikke 
slik at hvite frakker kan alt og vet best. 
Virkeligheten er bak det hvite. Virke-
ligheten er inni. Virkeligheten er en 
kamp. En kamp inni. Virkeligheten er 
å ta vare på seg selv. Alene. Selv. 
 Virkeligheten er å passe på barnet som 
lamslått av redsel skjelver inni en vok-
sen kvinnes kropp. Inni Åshild 44 år.”

Undertegnede vil la Åshilds blogg tale 
mest for seg selv. Men den kan likevel 
minne oss om hvilket ansvar vi leger  
har for å ta vare på hele mennesket,  
selv om vi eventuelt skulle ha spesialist-
kompetanse på tette neser, vonde mager 
eller brukne bein.

Generalist-kompetansen må vi etterstrebe  
å holde på, enten vi har vårt virke ved 
landets største universitetssykehus, eller ved 
det minste lokalsykehus.

Et godt fungerende lokalsykehus, der 
pasienten blir sett og tatt vare på, er 
uvurderlig, enten pasienten er fra Smestad, 
Stavanger, Senja eller  Sandnessjøen.

"Vi kjenner vel alle denne skillings-
visa. I festlig lag synger vi den med 
gråtkvalt stemme, i hån over sjange-
rens banale virkelighetsframs tilling. 
Med et lite stikk i hjerte for det stak-
kars barnet som lider i hospitalets 
store sal. Vi kjenner det lille snevet av 
sårhet, av vemodighet. Hvis vi kjenner 
etter.

Visa kunne vært skrevet om meg. Om 
Åshild 6 år. Som ble lagt inn på syke-
hus for å opereres i nesen. Og som 
etterhvert viste seg å ha en alvorlig 
lungesykdom. Tynn og blek lå jeg 
mutters alene på en sal med 10 senger 
på et katolsk sykehus. Omgitt av hvite 

senger og unger som ikke fikk gå ut av 
sengene, med strenge nonner i svarte 
side kjortler og alvorlige leger som 
kom på visitt grytidlig om morgenen. 
Da var feberen målt og satt inn i 
kurve på sengekanten, sengene var 
stelt og ungene lå som perler på en 
snor og var stille, stille. Stille. Hver 
gang det gikk i gangene holdt jeg 
pusten; er det noen som skal stikke 
meg, ta blodprøver på meg, noen som 
skal operere meg? Er det noen som 
skal besøke meg, mor eller far? Alt var 
uforutsigbart, utrygt, ugreit. Tårer ble 
felt i puta når ingen så. Det gjaldt å 
være flink jente, være tapper, holde ut, 
ikke gråte, ikke være lei. Så kanskje 

Hvit jul?

AV InGer-LIse HAAKsTAD

I-en-sal-på-hospitalet-tanker
I en sal på hospitalet hvor de hvite senger står
Lå en liten, brystsvak pike, mild og god med gyldent hår
Alles hjerter vant den lille som lå der mild og god
Bar sin smerte uten klage, som et barn med hellig mod
Og hun hvisket til sin lege som ved hennes seng han står:
Får jeg kommer hjem til påske, skal jeg være riktig god
Legen svarte henne stille: nei, mitt barn, det knapt jeg tror,
Men til pinse kan det hende du kan komme hjem til mor
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Så derfor; til de av dere som fortsatt 
arbeider gratis: 
Det er ikke lenger til fellesskapets eller 
fagenes beste å holde disse timene unna 
registrering. Skriv ned alle arbeidede 
timer og gi arbeidsgiver en løpende 
oversikt, gjerne med beskrivelse av hva 
innholdet i disse timene har vært. Gjør 
det selv om dere ikke får betalt for 
timene. Både arbeidsgiver og vi selv 
trenger å vite hva som er den totale 
innsatsen når den etter hvert skal erstat-
tes på en slik måte at resultatene vil bli 
noenlunde de samme for pasientene.  
Det er dårlig fagforvaltning å underslå 
hva som skal til for at pasientene skal 
få et godt og sikkert spesialisthelsetjen - 
estetilbud og hva som følger med det 
å forvalte kunnskap i stadig endring.

H vorfor er det fortsatt slik at 
over leger ikke skriver overtid? 

Tradisjonelt skulle jobben med pasi-
entene gjøres ferdig før man kunne 
overlate ansvaret for dem til kvelds- 
og nattevaktene. Legegjerningen var 
et kall og det var nesten hellig å hjelpe 
de syke. Legen måtte aldri sette egne 
behov foran gjerningen. Jeg tror 
mange leger aldri engang tenkte 
 tanken at de kunne ha noen andre 
behov enn å fylle en legegjerning som 
strakk seg ut i tid så langt som 
pasient enes behov tilsa. Man ble 
beundret av sykepleiere og utenfor-
stående; legen hadde høy sosial status 
og ble enormt respektert.

Legen skulle alltid være tilgjengelig 
for de syke. Eget liv ble stilt i skyggen. 
Konene var tålmodige. De sto for alt 
hjemme og få av dem kunne selv være 
i lønnet arbeid. Noen spredte kone-
opprør har vi hørt om, men de fleste 
utviste en helt utrolig besinnelse. 

Legene styrte selv sine dager. Byrå-
kratene la seg ikke bort i ens arbeids-
forhold og sykepleierne var lojale 

medspillere og beundrere. Livet var 
slitsom, men godt. Ansvarsfølelsen var 
enorm. Man måtte innfri alle forvent-
ninger og krav. 

Medisinen utviklet seg raskt, raskere 
enn byråkratene kunne følge med i. 
Det var liten (ingen) forståelse hos 
arbeidsgiver for å betale for at leger 
ble værende på sykehuset for å over-
våke spesielt utsatte pasienter når det 
var en annen lege som hadde vakt. At 
vakthavende tilstedelege ikke hadde 
kompetanse til å overvåke nettopp 
slike pasienter var det ingen forståelse 
for. De ansvarsfulle legene gikk ikke 
hjem og de fikk ikke penger.

Når dagens overleger pensjoneres  
vet ikke arbeidsgiver mye om verken 
hvilken kompetanse som forsvinner 
eller hvor mange legearbeidstimer 
som pensjoneres. Arbeidsgiver vet  
at overleger bruker et stort antall 
 uregistrerte timer på arbeid som er 
helt nødvendig for de totalt oppnådde 
behandlingsresultater i sykehusene  
og at det kan bli en ubehagelig over-
raskelse både for arbeidsgiver og for 
kollegaer når disse overlegene blir 

pensjonister.  Jeg sporer en viss gry-
ende usikkerhet mht hvordan dette 
skal gå. En stor og ukjent ressurs skal 
erstattes. Har dette arbeidet vært helt 
nødvendig for at ting har fungert 
såpass trygt og sikkert som det har 
gjort? Hvor store blir ekstrakost-
nadene om det nå skal betales for  
alt dette arbeidet? 

Nå er det en annen tid  
og legene har endret seg.
Neste generasjon har ikke tenkt å gi 
gratistimer til arbeidsgiver, ja for det 
er dette det dreier seg om nå. Betaling 
for hver eneste time man er tilstede på 
sykehuset. Man er heller ikke villig til 
å bruke så mange hjemmetimer til 
lesing av generell faglitteratur og for-
beredelse til neste dags operasjoner  
og undersøkelser.

Overlegenes lønninger har relativt 
sett sunket jevnt og trutt og de unge 
som etter hvert blir overleger vil ikke 
gi gratistimer til arbeidsgiver. De vil 
være ansvarsfulle leger og ansvarsfulle 
samfunnsmennesker med ”normale” 
liv sammen med familie og venner.

UBETALT OVERTID 
– ugreit også for fagets fremtid
Tradisjonelt skulle jobben med pasientene gjøres ferdig
• eget liv ble stilt i skyggen.
• Legen skulle alltid være tilgjengelig for de syke.
• Konene var tålmodige.
• nå er det en annen tid og legene har endret seg.
• så derfor; til de av dere som fortsatt arbeider gratis: 
•  Det er ikke lenger til fellesskapets eller fagenes beste å holde 

disse timene unna registrering

AV sIGrun sOLBerG

Sitat fra professor og overlege Herman Gade:
....På tross av denne gode lægestab finder jeg dog liten tid og 
 anledning til å ta mig av en række gjøremål som burde vært 
tilgodeset,-jeg tænker særlig paa en mere videnskabelig bearbeidelse 
av vort store kliniske matriale- og paa en mere omfattende befatning 
med den faglige litteratur. Kun altfor ofte maa jeg følge Bjørnsons 
raad, nemlig at kaste det jeg evner i det nærmeste krav.
Dette fylder nok dagen og aaret med, men etterlater ikke desto 
 mindre en følelse av misfornøielse med sig selv, uanset hvor træt  
og sliten jeg er naar jeg gaar til sengs om aftenen.
Engang i blandt-men heldigvis ikke saa ofte - kan jeg komme til at 
spørge mig selv om hvad jeg har faat ut av mit trælleliv, mit evige 
slit og stræv, og min forsagelse av alt som ikke skulle vært forsaget....

Gade (Haukeland-1955)

OVerLeGen 16 OVerLeGen 17



Stortingsproposisjon nr 1 (2008-2009) 
fra Det Kongelige Helse- og omsorgs-
departement ble utgitt 7. oktober, men 
blir nok ikke noen bestselger. Det er 
allikevel mange av oss som leser dette, 
ikke minst fordi det angir rammebeting-
elsene for vår yrkesutøvelse det kom-
mende året, men her trekkes også opp 
en del viktige politiske retningsvalg for 
mange år fremover. Man kan virkelig 
lure på om budsjettforslaget er skrevet så 
kronglete for at så godt som ingen skal 
forstå hva som er det reelle innholdet.

Legeforeningen bør gå sammen med 
andre organisasjoner og foreninger for å skape en allianse 
for et lettere forståelig budsjettfremlegg neste høst. Bud-
sjettfremlegget er på 264 sider.

Når det er nærmere 131 milliarder kroner som skal fordeles 
må nødvendigvis budsjettet både se på de store linjer og de 
små detaljer, men det bærer tydelig preg av et stort behov 
for å skryte av de tingene sittende minister vil ha frem i 
medias søkelys.

Nasjonale medisinske kvalitetsregistre skal prioriteres ved 
at RHFene får beskjed om å omdisponere 32 mill kr til 
dette arbeidet. Dette er nevnt 12 ganger i budsjettfrem-
legget. Samtidig har de samme RHFene opparbeidet en 
gjeld på over 10 mrd kr pga manglende bevilgninger til 
avskrivninger. Først i år ble bevilgningen økt slik at den 
dekker behovet, men bevilgningen for 2009 er ikke nevnt 
en eneste gang, annet enn indirekte ved at fjorårsnivået 
videreføres. Jeg ser godt at dette ikke vil gi de store over-
skriftene i tabloidpressen, men 5,1 mrd kr er betydelig mer 
enn 32 mill kr (som ikke er ”nye” engang).

Til sykehusene skal det gis 6,5 mrd kr mer 
enn i år. Riktignok stikker økte pensjonsut-
gifter av gårde med 3,9 mrd kr. Dette går til 
økte pensjonskostnader. Kostnader føres i 
regnskapet. Pensjonspremien har ikke steget 
så mye, premien er det som betales, derfor gir 
denne budsjettøkningen av kostnaden (henger 
du fortsatt med?) et overskudd på nesten 1,3 
mrd kr, som skal brukes til å nedbetale noe av 
gjelden.

Videre bevilges det 1,026 mrd kr til økt akti-
vitet i 2009. Dette skal gi en vekst i aktiviteten 
på 1,5%, men kun til 80%  av full pris. Til-
svar ende ble det i budsjettet for i år (2008) 

også beregnet en aktivitetsvekst på 1,5%, til 80% av full 
pris. Aktiviteten har riktignok økt med mer enn 1,5% i år, 
også dette skal videreføres, og til dette bevilges ytterligere 
300 mill kr. Dette er bra!

Det bevilges 600 mill kr for å rette opp skjevhetene mellom 
regionene (Magnussenpenger), resten kommer neste år. 
Dette er bra!
Det gis 500 mill kr i omstillingsmidler, dette er bra!, for 
alle vet at omstilling koster.

Sykehusene går med ca 1000 mill kr i underskudd i 2008, 
hvorav 470 mill kr er resultat av et dyrere lønnsoppgjør enn 
ventet. (Unnskyld meg, men hva sa vi?) Vi ser at den økte 
aktiviteten utover budsjett koster 300 mill kr. Nedskrivninger 
av utstyr (ved varig verdifall) kan antydes til 100 mill kr, 
noe det ikke er bevilget for. Da har vi forklart 870  av de 
1000 mill kr som er det offisielle underskuddet i år. 130 
mill kr (0,15% ) av totalt 85 000 mill kr bevilget må sies å 
være meget bra. Jeg kalte dette et offisielt underskudd.  
Det reelle underskuddet blir større for det er solgt en rekke 
eiendommer, og noen såkalte strukturfond er oppløst, så 
underskuddet er nok egentlig ca 1 mrd større, og vil der-
som dette ikke kompenseres føre til underskudd også i 
2009. Da er vi tilbake ved utgangspunktet, aldri har det 
vært bevilget så mye, men det er allikevel ikke helt nok.

STATSBUDSJETTET 2009
statsbudsjettet for 2009 er ikke egnet som underholdningslitteratur.

AV Arne LAuDAL reFsum

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

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

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

Kurset vil som vanlig evaluere forhandlingssituasjonen og planlegge vårens forhandlinger.

Tillitsvalgte!
Sett av 29. – 31. januar 2009

Tariffkurs på Danskebåten
 (Oslo-København-Oslo)

http://www.legeforeningen.no/index.gan?id=2704

Departementet har nå foreslått 
å bevilge 500 mill. kr. resten av 2008
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er en viktig forskjell fra yrkesforen-
ingsstyrene, der fagtilhørigheten er 
mer tilfeldig.

Selvsagt er det ikke slik at yrkesforen-
ingstillitsvalgte ikke bryr seg om 
faget, eller at vi fagtillitsvalgte ikke er 
opptatt av arbeidsvilkår. Dette henger 
nøye sammen. Vi ser da også at mange 
FaMe-representanter har vært aktive i 
yrkesforeninger. Vi er organisasjons-
dyr som lett lar oss engasjere. Men vi 

har ulikt fokus i foreningsarbeidet til 
daglig. Andre deler av Legeforenin-
gen har sett på FaMe som en gjeng 
Of’ere i forkledning. Alle som har 
vært på landsstyremøtene, bør kunne 
skrive under på at vi som gruppe, 
langt fra har vært enige med Of i alt. 
FaMe inkluderer alle leger, enten man 
er Of, Ylf, arbeidsmedisiner eller lege 
i vitenskapelig arbeid. 

Og det som gjør FaMe-arbeidet 
 stimulerende, er nettopp brytningen  
i hele spekteret av det medisinske 
faget. Et viktig aspekt av f.eks. 
 pasientsikkerhetsarbeidet er at legene 
er kompetente. For å bli og forbli det, 
kreves både at Legeforeningen opp-
trer som fagforening (får lagt for-
holdene til rette for at vi kan trene  
og utvikle oss) og som forening for 
faget (at det vi lærer, er oppdatert,  
at vi utvikler oss og at vi lærer med 
nyttige metoder, osv). 

Mitt ståsted som anestesiolog preger 
naturligvis hele mitt syn på helse-
vesenet. I mange år trodde jeg at vi 
anestesiologer er Norgesmestere i 
kvalitetsarbeid. Så oppdaget jeg at det 
samme mente gynekologene. Og 
ortopedene. Men visste vi hva de 
andre gjorde? Nå vet jeg mye mer  

om det som foregår i andre fag-
medisinske foreninger, men 
 potensialet er ikke fullt utnyttet ennå. 
For eksempel er Legeforeningen aktiv 
på mange fronter i Europa. Også her 
kan vi påvirke bedre om vi vet hva 
andre gjør. 

Organisasjonsendringene betyr  
også at vi fagrepresentanter har mer 
politisk makt med større mulighet til  
å sette politisk dagsorden i Legeforen-
ingen. FaMe skulle naturligvis ønske 
at påvirkningsmuligheten var enda 
større, slik at de tre søylene var like 
store. Likevel er vi meget fornøyd 
med at det fagmedisinske arbeidet er 
mer definert og mer synlig internt. 
Forhåpentligvis klarer vi å synliggjøre 
det også eksternt. 

Hovedstadsprosessen er ett område 
som viser hvor avhengig fagene er av 
hverandre. 
Børs og katedral er nå tydeligere 
 samlet i Legeforeningen. Det gir oss 
noen utfordringer, i ordets opprinne-
lige betydning, men er også en flott 
mulighet for Den norske legeforening 
til å bli enda viktigere premissleveran-
dør til det beste for helsevesenet i 
Norge. Vi FaMe-medlemmer er privi-
legerte som får være med på dette!

Ikke bare folk flest, men også helse-
ledere, som direktør Vidar Haukeland 
ved Lovisenberg sykehus, har problemer 
med å skille Legeforeningens roller 
som talerør for både børs og katedral. 
Når Dnlf har ytret noe så oppsikts-
vekkende som at f.eks. anestesileger 
som skal håndtere alvorlig syke pasi-
enter, trenger volumtrening for å 
bygge opp og vedlikeholde kompe-
tanse, mener han at: ”Legeforeningen 
snakker ikke med bakgrunn i faglige 
argumenter, men som fagforening for 
sine medlemmer” . Enten posisjone-
rer han seg i forhold til en mulig 
streik, eller han snakker mot bedre 
vitende.

Også godt voksne overleger trenger 
trening for fortsatt å være gode. Nye 
modeller for helsevesenet ser ut til å 
overse dette. Om noe er tydelig for 
meg som er engasjert i FaMe, er det 
at skrivebordsmodeller kan se besnær-
ende ut, men når det kommer til 
 virkeligheten, er spesialitetene gjen-
sidig avhengig av hverandre. Det er 
umulig å planlegge fremtiden med 
utgangspunkt bare i egeninteresse for 
eget fag, alt er del av helheten. Og 
FaMe (gruppen av landsstyrerepre-
sentanter fra de fagmedisinske foren-
ingene) er et forum som er meget 
godt egnet til å se de faglige felles-
nevnerne, samtidig som mulige 
 problemer blir avdekket tidlig.

Den norske legeforening er jo unik, 
nettopp fordi vi både er en fagforen-
ing og en forening for faget. Det gir 
oss muligheter som kolleger i andre 
land ikke har. Samtidig er det et 
 problem for oss at mange eksterne 
ikke skiller rollene. Det er kanskje 
forståelig. 

De siste årene er rollen som forening 
for faget blitt tydeligere internt. I Lege-
foreningen er det 44 fagmedisinske 
foreninger, der alle spesialister er med-
lem (LIS må melde fra til Dnlf hvilken 
forening de skal være medlem av). I 
tillegg er det 15 spesialforeninger. Tid-
ligere var det obligatorisk å være medlem 
i f.eks. Overlegeforeningen og i fylkes-
foreningen, mens det var helt frivillig å 
være en del av den faglige søylen. Slik er 
det ikke lenger. Det er bra. 

Bl.a. merkes organisasjonsendringene 
tydelig ved at vi nå blir trukket inn i 
Legeforeningens arbeid i mye større 
grad enn før, vi fagrepresentanter 
opplever oss som en naturlig del av 
foreningen på en helt annen måte enn 
tidligere. I foreningens høyeste polit-
iske organ, landsstyret, er representa-
sjonen doblet. I tillegg sikrer valgord-
ningen at representantene representerer 
fagbredden i foreningen, alt fra sam-
funnsmedisin til grenspesialiteter. Det 

Et godt eksempel på samarbeid mellom Legeforeningens ulike søyler: 
Under Dnlfs lederseminar i 2007 oppfordret FaMe de andre foreningsleddene 
til å delta i New York Marathon 2008, halvannet år senere. Prosjektet ble full-
ført 2. november, og blant 39 000 løpere på vei til start var foran fra venstre 
FaMe-leder Jannicke Mellin-Olsen, leder Sogn og Fjordane legeforening 
Øyvind Watne og Of-styremedlem Sigrun Solberg. Bak er indremedisiner 
Hege Ihle-Hansen og plastikkirurg Mette Haga. Alle fullførte i fin stil.  
(Flere andre norske leger deltok via andre kanaler.)

DnLF – fagforening og forening for faget i frodig fellesskap 
AV jAnnIcKe meLLIn-OLsen

FaMe FaMe
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ønsket de at registeret skal engasjere 
seg mer for at sykehusene skal for-
bedre sine resultater.

Pasientene ønsket å vite hvilke 
 sykehus som er best, de ønsket en 
rangeringsliste. 

De vil velge sykehus etter resultatene 
og de ønsker de beste kirurgene. 
Hva når de beste kirurgene får de 
vanskeligste pasientene og dermed 
kanskje ikke får like gode resultater 
som kirurgene som bare opererer 
enkle pasienter. Med andre ord vil 

ikke sykehusvise resultater alltid gjen-
speile virkeligheten fordi det vil være 
vanskelig å sammenligne sykehusene 
på en rettferdig måte. Resultater for 
reoperasjon 10-15 år etter kan gi feil 
info. Nye kirurger kan ha kommet til, 
det er innført bedre implantater etc. 
En rangering kan føre til personal-
flukt fra noen sykehus. Mange syke-
hus utarmes. Vi får A og B sykehus.
Havelin mente dette fører galt avsted. 

I Sverige er det full åpenhet - er det fint?
Det er sykehussekretærene som 
 rapporterer i Sverige og rapporter-

På årets Ortopedisk Høstmøte ble 
temaet tatt opp i full bredde. 
 Deltakelsen var god og engasjementet 
stort i den avsluttende debatten.

Hva gavner pasientene?
Lasse Engesæter innledet med å 
bekrefte at vi i Norge har sykehusvise 
rapporter som sendes til hvert enkelt 
sykehus. Det er fritt opp til det 
enkelte sykehus å offentliggjøre 
 rapportene for sitt sykehus. At de 
offentlige myndighetene har stor 
interesse for registrene,  så han som 
helt naturlig. De bevilger pengene  
og vil ha oversikt over resultatene. 

Dess mer komplisert man utformer 
registrene med tanke på resultater 
som fremkommer, dess vanskeligere 
er de å forstå. Journalister kan tolke 
feil og de kan i blant være er ute  
etter sensasjoner. Et poeng er at 
informasjon fra registrene er nyttig 
for pasienter, leger og sykehuseier.  
Et annet er å belønne de flinke og å 
straffe de dårlige. Han mente det  
ikke er gitt åpenhet om resultatene  
vil gavne pasientene. Hvis offentlig-
gjøring kan gi entydige svar, er det  
en fordel.

Hvorfor gjøre endringer  
når kvaliteten øker?
På forhånd var Leif Ivar Havelin og 
Lars Engebretsen bedt om å gi sine 
innlegg mot og for full offentlig-
gjøring. Først ut var Havelin som 
hadde mange gode motargumenter. 

Han mente dog det var innlysende  
at helsemyndighetene ønsket mer 
informasjon:
om resultatene var gode nok, om det 
var variasjon, hvilke proteser som var 
best og hvorfor mange sykehus brukte 
udokumenterte proteser. Videre 

Nasjonalt register for leddproteser (NRL):

skal sykehusvise rapporter offentliggjøres?

Nasjonalt register for leddproteser 
startet å registrere hofteproteser i 
1987. Registeret ble utvidet til å 
omfatte innsetting av alle typer 
leddproteser i 1994, og nå om  - 
f atter registreringen også kors-
båndskader (2004) og brudd i 
hoften (2005).

Årsaken til at registrene ble 
 startet var ønsket om å gi 
 pasientene best mulig behandling. 
Registrene gir en unik mulighet 
til å studere forskjeller i resultat 
mellom protesemerker og opera-
sjonsmetoder, og på den måten 
sikre at produkter og prosedyrer 
med dårlig kvalitet ikke brukes.
Registeret produserer forsknings-
rapporter av høy kvalitet, og i 
2002 ble Nasjonalt Register for 
Leddproteser utnevnt til 
 Nasjonalt Kompetansesenter  
av Helsedepartementet.

Alle registrene eies av Norsk 
ortopedisk forening, mens driften 
er tillagt Ortopedisk klinikk, 
Haukeland Universitetssjukehus. 
Driften av leddregisteret og 
 hoftebruddregisteret finansieres 
av Helse vest RHF og Helse-
Bergen HF, mens korsbånds-
registeret finansieres av Helse 
Sør-Øst RHF.

spørsmålet om full offentliggjøring av sykehusvise resultater fra 
nasjonalt register for leddproteser har i den senere tid vært 
 diskutert. skal man ha full åpenhet som i sverige? skal man  
utvikle rapporter tilpasset ulike målgrupper? Inneholder registrene 
informasjon som i nåværende form kan gi grunnlag for mistolkning, 
og kan offentliggjøring ha uheldige konsekvenser for sykehus, 
 kirurger og pasienter?

AV rAGnAr mADsen, DrD As

FaMe FaMe

Foredragsholdere på NRLs 
 symposium på Ortopedisk Høstmøte 
2008. Fra venstre: Lars Engebretsen, 
Leif Ivar Havelin, Lasse Engesæter 
og Ove Furnes.
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gi dårligere data fordi kirurgene blir 
forsiktigere med å rapportere. Her 
stolte han på at norske ortopeder ser 
registerdata som en samfunnsopp-
gave. Et annet problem han så var at 
leger og sykehus med mange vanske-
lige pasienter kan få ufortjent lav 
score.

Han konkluderte med at det må være 
vår oppgave å kommunisere dette på 
en forstålig måte. Kanskje bør vi 
ansette reklame- eller kommunika-
sjonsbyrå til å hjelpe oss med dette? 

Mye taler for at økt konkurranse gir 
bedre resultater. Dessuten forlanger 
samfunn og myndigheter fullt innsyn 
på stadig nye områder. Det er mange 
eksempler på at bransjer som har 
hemmeligholdt informasjon har tapt 

omdømme på dette. Overraskende 
medieoppslag og inngrep fra det 
offentlige har ført til tapt status og økt 
kontroll.

Det er derfor ikke uten grunn at så 
mange offentlige og private bedrifter 
benytter ekspertise for å nå fram med 
informasjon som får den hensikt den 
er tiltenkt. 

I den etterfølgende debatt kom det 
mange gode innspill fra salen. De 
støttet dels Havelin og dels Enge-
bretsen.

Siste post på programmet var hånds-
opprekking for å lodde stemningen i 
salen,  det synes som om et knapt 
flertall var for offentliggjøring av 
sykehusvise resultater fra registrene.

Symposiet viser at denne saken har 
mange sider. Registrene inneholder 
mye informasjon som kan få uheldige 
konsekvenser hvis de brukes feil. Det 
er også et faktum at registrene har gitt 
kvalitetsforbedringer og nyttig infor-
masjon til de enkelte sykehus. Spørs-
målet er om ytterligere konkurranse 
kan gi ytterligere resultatforbedringer? 

Man kan konkludere med at temaet er 
interessant og at det må arbeides 
videre med hvordan registrene skal 
utvikles og hvordan informasjonen 
skal presenteres.

ingen er lovpålagt. I Norge rapporter 
kirurgene selv sine komplikasjoner og 
rapporteringen er frivillig. Offentlig-
gjøring vil kunne innebære under-
rapportering av komplikasjoner 
 dersom rapportering får negative 
 konsekvenser for den som rapporterer. 
Hvordan blir da kvaliteten på registe-
rets resultater?

Havelin så altså ingen grunn til å  
endre dagens ordning. Registeret har 
bidratt til økt kvalitet og det er ingen-
ting som tilsier at offentliggjøring vil 
øke kvaliteten, snarere tvert imot. Han 
mente også at kvalitetskontrollen er 
bedre i protesekirurgi enn innen de 
fleste andre typer kirurgi. Trolig har vi 
fått så gode resultater fordi kontrollen 
er såvidt bra. Hvorfor da endre på 
dette? Han konkluderte med at dersom 

sykehusvise resultater skal offentlig-
gjøres må rapporteringen til registrene 
gjøre lovpålagt.

Vi må kommunisere bedre!
Engebretsen, som er ansvarlig for 
korsbåndregisteret, med 2000 
 registreringer årlig,  ønsket full 
 offentliggjøring.

Han spurte seg selv: Er det noe jeg 
ikke ville gi fra meg av de opplysnin-
gene som finnes i registerrapportene? 
Han så få problemer med offentlig-
gjøring.
Det er viktig at hver enkelt avdeling 
kan sammenligne seg med andre syke-
hus og at publikum får anledning til å 
gjøre det samme.
Pasientene må kunne få sjekke (syke-
hus, kirurg og protesevalg). Det som 

pasientene vil vite er: hvilken protese 
har oppnådd de beste resultatene, hvil-
ken kirurg har best resultater, hvilket 
sykehus med best resultater osv .
Han mente videre at åpenhet i regist-
erdataene også vil gi oss større åpenhet 
overfor industrien. Proteser med 
 dårlige resultater vil neppe bli mar-
kedsført hardt.

På alle områder øker kravet til offent-
liggjøring. Det er også helt naturlig at 
det vil komme i økt omfang innen 
helsesektoren. Det er største utgifts-
post på det norske statsbudsjettet, så 
det skulle bare mangle.

Men han hadde også motforestillinger. 
Faren for at informasjonen ikke blir 
forstått og den kan brukes feil, er til-
stede. Han så også at offentlighet kan 

Ove Furnes, leder for Nasjonalt register 
for leddproteser har jobbet med for-
bedringer av det norske leddregisteret 
og har fulgt utviklingen i Sverige. 

-Hvorfor har offentliggjøring blitt  
aktualisert?
-Norsk ortopedisk forening har i sin 
arbeidsplan for perioden 2008-09 sagt at 
de skal vurdere om man i Norge skal ha 
offentlige sykehusvise rapporter slik som 
man har i Sverige. Dessuten skal man 
vurdere hvordan man skal handle ved 
avvik. Helse Vest som finansierer 
regist rene har også ønsket resultater 
som kan vise kvaliteten på den orto-
pediske kirurg ien, men de har ikke  
sagt noe om  formen på dette. 

Svenskene diskuterer
-Hva er etter ditt syn fordelen og ulempen 
med den praksis man har i Sverige?

-I Sverige har man de siste årene 
offentliggjort de sykehusvise revisjons-
resultatene for hofte- og kneproteser 
på sykehusnivå, det lages også oversikt 
over de "beste" og "dårligste" syke-
husene. Dette er et resultat av arbeidet 
som er gjort for flere medisinske kvali-
tetsregistre med "øpna gjamførelser". 
Forhåpentligvis vil en slik offentlig-
gjøring gjøre at kirurgene gjør en 
større innsats for å forbedre sine 
 resultater. Det er imidlertid en stor 
diskusjon i Sverige om rangeringen er 
rettferdig siden de enkelte sykehus 
behandler pasienter med ulik risiko  
for komplikasjoner (Case-mix disku-
sjonen). Skal man justere for forskjeller 
i pasientmaterialet, har man nok risk 
faktorer for å gjøre en god justering  
og hvilken statistisk metode skal man 
velge? Hvordan skal man forklare 
 pasienter, politikere og myndigheter 

hvorfor enkelte sykehus har dårligere 
resultat. I Sverige har man personiden-
tifisert Pasientregister hvor diagnose 
og prosedyrer for hver enkelt pasient 
innlagt i sykehus lagres, dette gjør at 
registrene for hofte og kneproteser i 
Sverige kan sjekke om sykehusene har 
meldt alle sine primære og revisjons-
operasjoner. Det har vi ikke hatt hittil i 
Norge, men fra og med neste år er vi 
lovet personidentifisering i Norsk 
Pasient Register.

Stadig bedre norske tall
-Hvilken betydning har det norske ledd-
registeret hatt for kvaliteten på operasjoner?
-Hvert år utgis det en offentlig rapport 
med resultater og beskrivelse av protese-   
kirurgien i Norge. Den viktigste 
 rapporten for kvalitetsforbedringen er 
imidlertid den som spesiallages for 
hvert enkelt sykehus og som beskriver 

resultatene for det enkelte sykehus. 
Hvert sykehus kan sammenligne seg 
med andre sykehus. Resultatene har 
blitt bedre over årene, og det er nå 40% 
lavere risk for reoperasjon av en hofte-
protese enn da registeret startet for 20 
år siden. Dette tror vi skyldes en kom-
binasjon av tilbakemeldingen til kirur-
gene slik at de har vært i stand til å 
slutte med dårlige proteser og teknik-
ker, forskningen på dataene og utvik-
lingen av den operative teknikken. 
Sammenliknet med Sverige og USA på 
overlevelse av implantatet i pasienten 
ligger vi meget godt an.  Sverige har 
litt bedre resultater enn oss på hofte-
proteser, men vi har bedre resultater 
enn i USA. 

-Vil registeret bli endret, forbedret, gi ny 
informasjon, og hvilke tiltak kan iverk-
settes på bakgrunn av resultatene?

-Neste år vil vi uavhengig av offentlig-
gjøring av resultater eller ikke lage en 
plan for hvordan vi vil definere dårlige 
resultater, og vi vil i tillegg til de syke-
husvise resultatene tilby dybdeanalyser 
for de sykehusene som har dårlige 
resultater.  Videre tiltak som kursing 
og kollegabesøk vil bli diskutert. Alle-
rede i dag er det mange sykehus som 
ber oss om dette. Vi vil presentere 
kvalitetsforbedringen på en mer sentral 
plass i årsrapporten.

Vi spør oss hva som er dårlige resul-
tater? En akseptert definisjon som 
Senter for Medisinsk Metodevurdering 
benyttet i 2002 var bedre enn 90% 
overlevelse av proteser etter 10 års 
oppfølging. Det kan tenke seg at vi vil 
benytte den definisjonen.  For 10 år 
siden var de ca 30% av sykehusene  
som hadde dårligere resultat enn 90% 

overlevelse av protesene, mens i dag  
er det bar 5% av sykehusene som har 
dårligere resultat en 90% 5 års over-
levelse. Dette viser at resultatene 
 generelt er gode og pasientene kan  
føle seg trygge på at de får en god 
behandling.

Styringsdata?
-Hva ser du på som ulemper ved full 
offentliggjøring av registrene i Norge?
-Det kan bli fristende å forbedre 
 resultatene sine ved å ikke å rapportere 
reoperasjoner. Legene kan begynne å 
spille Svarte Per spill med pasientene, 
den pasienten har for stor risk for 
 reoperasjon den må vi sende fra oss.  
Det kan generelt bli større angstnivå 
både hos pasienter og leger. Dataene 
kan tenkes brukt for å nedlegge 
s ykehus, såkalte styringsdata.

utviklingen av det norske leddregisteret har gitt    store resultatforbedringer

FaMe FaMe
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HOVEDSTADSPROSESSEN, 
1. fase ferdig
ett imponerende stormløp har nådd sitt foreløpige 
 endepunkt med styrebehandlingen i Helse sør-øst  
av den såkalte hovedstadsprosessen.

AV Arne LAuDAL reFsum

Riksvåll

ULLriks
Askerriket

Høneriket

Vestbredden

RIRADULL
11 måneder etter at Legeforeningen 
ble orientert om ideene fra Helse 
Sør-Øst for første gang uken før jul i 
fjor, er 1. fase fullført.
•  Begrepene områdesykehus  

og sykehusområder er vedtatt
•  Aker sykehus nåværende pasienter 

overføres etter hvert til AHUS
•  RH, Ullevål og Aker slås sammen  

til ett foretak
•  Buskerud, Kongsberg, Ringerike og 

Asker & Bærum slås sammen til ett 
foretak

•  Blefjell Helseforetak oppløses

Det er utrolig mange avgjørelser som 
ikke er ferdig utredet eller avgjort enda.
Svært lite er konsekvensutredet 
 adekvat.

De økonomiske virkningene, og 
mulige gevinstene er utro-

lig dårlig utredet.
Til tross for disse 

innvendingene,  

og mange flere som  
vi har trukket frem i  
tidligere utgaver av 
OVERLEGEN er vårt 
standpunkt nå at avgjørelsen er 
tatt, og nå er det om å gjøre å få  
til et best mulig sluttresultat. 

Alle krefter må nå samle seg om å 
oppnå et faglig optimalt velfunger-
ende og velutstyrt helsevesen i Helse 
Sør-Øst. Omkamper vil bare flytte 
energi vekk fra hovedmålet.

Det er derfor riktig av Helse Sør-Øst 
å opprettholde et høyt tempo i pro-
sessen. Nytt styre for det sammen-
slåtte Oslosykehuset skal være på plass 
innen 1.12.2008, og ny direktør 
bestemt før 1.1.2009.

Det er utrolig viktig at Helse Sør-Øst 
setter alle krefter inn på at omstil-
lingsarbeidet ivaretar de ansattes 

 rettig - 
heter, slik 

at vi kan 
føle oss 

trykke på pro-
sessen, og at våre 

ansettelsesforhold hånd-
teres ryddig og forutsigbart. Det er 
svært mange høykompetente medar-
beidere som må regne med å bytte 
arbeidssted, og få vesentlig endrede 
arbeidsforhold. Dersom en slik pro-
sess skal gå smidig må de tillitsvalgte 
trekkes med i prosessen hele veien, og 
de må få avsatt nok tid til å utføre 
vervene tilfredsstillende. Dette vil 
hjelpe Helse Sør-Øst i å nå et vel-
lykket resultat.

Omstilling koster. Det er kjent at 
sammenslåingen av Statoil og 
Hydro krevde ca 8 milliar-
der kroner til omstilling. 
Det er i statsbudsjettet 

for 2009 satt av 
500 millioner til 
omstillinger for hele 
landet. Det er viktig at 
Helse Sør-Øst bruker sin del 
av disse midlene slik at disse krevende 
prosessene går så smidig som mulig. 
Det er mange gamle bygninger som 
bør fases ut, og det er stort behov for 
nye bygg, både for å få til organisa-
sjonsendringene/ sammenslåingene, 
men også for å erstatte nåværende 
bygg i for eksempel Drammen og 
Østfold. Disse er lovet nybygg av 
forrige statsråd, og da er det ikke mye 
igjen av investeringsmidler til å bygge 
nytt enten det blir på Gaustad eller 
Ullevål. Samtidig må ministeren på 
banen med en ny måte å finansiere 
nybygg på. Verken AHUS eller St. 
Olav har egentlig råd til å ta i bruk 
praktbyggene sine, pga kvelende 
 rentekostnader. 

OG HVA SKAL BARNA HETE?
Overlegen utlyser herved en navnekonkurranse

Vi har erfaring fra at konsulentfirmaer som driver med Logoutvikling  
sammen med Imagebuilding tar seg (altfor) godt betalt, og da vi frykter for  

at det vil mangle med investeringsmidler for de nye sykehusene,  
ønsker vi å hjelpe til i denne prosessen.

Gå inn på Overlegeforeningens nettsider, velg Diskusjonsforum  
i spalten til venstre, eller følg linken: 
http://www.legeforeningen.no/index.gan?id=144851&subid=0 

Navneforslag kan også sendes i posten til 
Norsk overlegeforening, 
Postboks 1152 sentrum, 0107 Oslo.

Vinneren vil motta 10 Flaxlodd.
Vinneren vil bli kåret 15. januar 2009.
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I lys av menneskerettighetene mener 
jeg en slik generell praksis er proble-
matisk.  

Hvis du som overlege på en akutt-
avdeling legger meg inn på tvang når 
jeg selv ønsker hjelp, er det vanskelig 
å se at det er tvingende nødvendig å 
gjennomføre en frihetsberøvelse. Hvis 
jeg reiser en menneskerettighetssak 
etterpå, vil du få problemer med å få 
gehør for at det var saklig grunn til å 
berøve meg min personlige frihet.  
Hvorfor skulle det være nødvendig all 
den stund jeg selv ber om hjelp?  Jeg 
har mine borgerrettigheter selv om 
jeg er psykotisk eller dypt deprimert.  
Og det kan jo tenkes at den hjelpen 
jeg får, enten det er medisiner eller 
noe annet, ikke er til hjelp.  Hvorfor 
skulle jeg da ikke kunne dra min vei 
og prøve å få hjelp et annet sted? 

Frihetsberøvelse er et alvorlig inngrep 
som ikke kan iverksettes på grunn av 

organisatoriske forhold eller fordi det 
er hensiktsmessig for helsetjenesten. 
Tenk på hvordan det er i strafferetten.  
Der må en dommer først vurdere om 
politiets begrunnelse for fengsling er 
god nok. Politiet kommer neppe 
 særlig langt med en henvisning til 
plassforholdene.    

Legeforeningen og Norsk psykia-
trisk forening hevder i sin presse-
melding at det i noen tilfeller er en 
forsømmelse å unnlate å bruke 
tvang. Er du enig? 
Jeg kan ikke mene noe om det. Men 
viser til at menneskerettighetene ikke 
bare setter grenser for frihetsberøv-
else og andre integritetskrenkelser. 
De internasjonale konvensjoner 
pålegger også myndighetene positive 
plikter til å beskytte mennesker som 
ikke er i stand til å ta vare på seg selv. 
Om det i konkrete saker har vært en 
forsømmelse ikke å gripe inn, vil 
avhenge av de konkrete omstendig-

hetene. Dette handler egentlig mer 
om en grunnleggende respekt for 
pasientens menneskeverd, enn om 
man er for eller mot tvang. I en del 
tilfelle er det nok til pasientens beste å 
gripe inn selv om han eller hun ikke 
selv ønsker å ta imot hjelp. I slike 
situasjoner hvor det er helt umulig å 
basere seg på frivillighet, er det etter 
mitt syn avgjørende at tvangshand-
lingen gjennomføres så vennlig og 
humant, som mulig for å gjøre situa-
sjonen minst mulig traumatisk for 
pasienten og for den som utfører 
tvangshandlingen.  Mange pasienter 
og pårørende etterlyser sykepleieren 
som tar den syke fast i armen og sier: 
”Nå må du bli med meg, nå har du 
ikke kontroll selv. Jeg skal hjelpe deg.” 
Dessverre skjer dette alt for sjelden. I 
praksis gjennomføres oftere en tvangs - 
innleggelse ved at politiet tilkalles. Jeg 
gjør meg herved til talsmann for den 
”snille” tvangen, i de situasjoner hvor 
pasienten åpenbart må tas vare på.  

Nå svinger hun på ny svøpen over 
norsk psykiatris (manglende) ivare-
takelse av menneskerettighetene til 
pasienter som behandles under tvang. 
Det er spesielt artikkel 5 og 8 i den 
europeiske menneskerettighets-
konvensjonen hun mener brytes.
I Aftenposten 29. oktober skriver hun 
følgende om psykiatriske pasienter:

Jeg vet også at mange er livende redde for 
på nytt å komme i den situasjon at de 
trenger hjelp av psykiatrien. Politi og 
håndjern, brutale pleiere, rigide skjer-
mingsregimer og lammende tvangs-
sprøyter har sin pris.

Link til den europeiske menneske-
rettighetskonvensjonen:  i lenker-
amme på side 30 

Er du mot all bruk  
av tvang i psykiatrien?
Nei, det er jeg ikke. Som menneske-
rettighetsjurist er mitt anliggende at 
pasientenes grunnleggende rettigheter 
må respekteres. Det betyr at pasienter 
ikke skal kunne berøves sin personlige 
frihet eller utsettes for annen fysisk 
maktbruk uten at det er helt nødven-
dig. Det forskere, helsepersonell, 
pårørende og tidligere pasienter 
 kommer frem med, viser at det skjer 
krenkelser og overgrep. I ganske stor 
grad handler overgrepene nettopp om 

uforsvarlig bruk av fysisk makt og 
tvang.     

Det er ingen tvil om at både myndig-
hetene og fagfolk i mange år har 
erkjent problemet med for mye tvang 
og hatt som mål å redusere tvangen 
mot pasienter i psykiatrien.  Det kan 
ikke forstås på noen annen måte enn 
at noen pasienter, mange eller få, 
utsettes for tvang også i situasjoner 
hvor dette ikke er helt nødvendig.  
Derved innrømmes det at en del 
 psykiatriske pasienter behandles på  
en måte som strider mot deres grunn-
leggende rettigheter. Menneskerettig-
hetene setter grenser for myndighete-
nes bruk av makt mot borgerne. Fri-
hetsberøvelse og alvorlige integritets-
krenkelser skal kun skje når det er helt 
nødvendig. Hvis de som selv utøver 
tvangen eller sitter med det overord-
nede ansvar, innrømmer at det skjer 
unødvendig tvangsbruk, har psykia-
trien et problem med å oppfylle sine 
forpliktelser etter menneskerettig-
hetsloven som er overordnet norsk 
lov. Jeg får hele tiden henvendelser fra 
pårørende og tidligere pasienter som 
forteller om tvangsopplevelser som 
åpenbart burde vært vurdert opp mot 
menneskerettighetene.     

Det jeg først og fremst argumenterer 
for er at overleger og andre trenger 

kunnskap om menneskerettighetene 
slik at de ikke krenker dem uten selv å 
være klar over det. For øvrig handler 
menneskerettighetene om mye mer 
enn tvang. De regulerer også mye 
annet som skjer i relasjonen mellom 
den enkelte pasient og de personer 
som opptrer på vegne av helsetjenesten. 
Hvis jeg som pasient på en lukket 
avdeling blir fratatt min mobiltelefon 
eller røykpakke, er dette et inngrep i 
mitt privatliv og min personlige 
 integritet som må tilfredsstille kravet 
til det minste inngreps prinsipp. Selv 
om jeg blir tvangsinnlagt, mister jeg 
ikke automatisk mine grunnleggende 
rettigheter til privat og familieliv. Det 
er mye internasjonal praksis på dette 
når det gjelder innsatte i fengsler.   

Jeg registrerer at helsemyndighetene 
sentralt mener at menneskerettig-
hetene er godt nok tatt vare på ved at 
de er innarbeidet i psykisk helsevern-
lov. Det jeg forsøker å få forståelse  
for, er at det er de konkrete handlinger 
som avgjør om menneskerettighetene 
er respektert eller ikke. Det handler 
om juridiske regler som er ment å 
skulle fungere som et ekstra sikker-
hetsnett for personer i sårbare situa-
sjoner. Terrorister trenger menneske-
rettighetene.  Det gjør også utvi-
klingshemmede, demente, barn, 
 asylsøkere og psykiatriske pasienter. 
Psykisk helsevernlov åpner for ganske 
stor grad av skjønn som kan og av og 
til også brukes feil. Også handlinger i 
samsvar med loven, kan være brudd 
på menneskerettighetene.  

Kapasiteten ved norske psykia-
triske avdelinger er bygd betydelig 
ned de siste 20 år. Derfor kreves 
det ofte tvangsinnleggelse for å få 
en pasient akutt innlagt. Hva 
 tenker du om det? 

Intervju med Gro Hillestad Thune 3.  november 2008
Gro Hillestad Thune (65), en kjent jurist som i 15 år har vært norges 
representant ved menneskerettskommisjonen i strasbourg. Hun er 
tidligere styreleder i norsk Pasientforening, og i denne sammen-
heng har hun hevdet at det norske helsevesenet er blitt en arena 
for meningsløst og middelmådig juristeri. Vi som helsepersonell bør 
gjøre opprør mot et system som krever at regelverket skal følges, 
men som ikke fremhever god omsorg.

AV Arne LAuDAL reFsum

Norsk psykiatrisk forening kommer med tilsvar på våre nettsider
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•  En pasient med langtkommen kreft-
sykdom og hans/hennes pårørende 
aksepterer ikke å overflyttes til syke-
hjem.

•  En annen pasient med like stort 
behov trenger behandlingsplassen på 
sykehuset

•  Lovverket gir bare begrenset vei
ledning i et slikt umulig valg

•  Hvilke etiske vurderinger skal ligge 
til grunn for et slikt valg 

•  Her presenteres generelle etiske over-
veielser etter en refleksjonsmodell

Klinisk etisk komité har vurdert en sak 
om en pasient i palliativ seng i en kreft - 
avdeling, der pasient og pårørende mot-
setter seg utskriving til annet forsvarlig 
omsorgsnivå. Palliativt team har 3 senger 
som er ment å skulle brukes midlertidig i 
en fase hvor pasienten har et særlig behov 
for behandling/justering av behandlingen. 
I dette tilfelle var begrunnelse for inn-
leggelsen en vurdering av ernæringssitua-
sjonen. Når det som her oppstår et etisk 
dilemma, er det fordi enkeltpasienters 
behov og ønsker settes opp mot behovet 
for å benytte den samme sengen til andre 
pasienter med samme behov. Hensynet 
til den ene, settes dermed opp mot de 
samme behov hos andre.

Klinisk etisk komité har drøftet et 
enkeltstående kasus, men helseperso-

Ofte er det grusomme historier 
som kommer frem i media når 
denne debatten raser. Har vi ikke 
lært noe etter Reitgjerdet? 
Noe må vi jo ha lært, men kanskje 
ikke nok? Det kan jo tenkes at Reit-
gjerdet-saken skapte et inntrykk av 
mer omfattende endringer enn det 
som faktisk var tilfelle. Jeg vet det var 
slik innenfor HVPU omsorgen. Sol 
og Gro sakene skapte et inntrykk som 
senere viste seg ikke å holde stikk. 
Lærdommen er at krenkelser og over-
grep bak lukkede dører ikke lar seg 
stoppe over natten eller bare som 
følge av omorganiseringer.  Det å 
endre atferd og holdninger hos 
 mennesker krever atskillig mer.

Du hevder at vi bryter den europ-
eiske menneskerettskonvensjonen 
når vi bruker tvang i psykiatrien. 
Kan du gi eksempler? 
Alle saker har som kjent to sider. 
 Normalt er det nødvendig å høre hva 
alle involverte har å si, før det er mulig 
å si noe fornuftig med hensyn til om 
det har skjedd menneskerettighets-
brudd eller ikke.  Enkelte ting pasien-
ter er blitt utsatt for og som er regis-
trert i sykejournaler osv, er likevel så 
grove at det umulig kan for svares 
 uansett.  Jeg anbefaler de som er inter-
essert i å forstå mer om dette å skaffe 
seg boken jeg har gitt ut på Abstrakt 
Forlag: Overgrep. Søkelys på psykia-
trien. Eksemplene finner du der.  Og 
hensikten med boken har nettopp vært 
å synliggjøre menneskerettighetene i 
forhold til psykiatrisk praksis. Dette 
var reklamen! Men boken er faktisk 
ment som et hjelpemiddel til å forstå, 
mer enn som en anklage. Jeg får 
mange tilbakemeld inger fra pasienter 
og pårørende, og tar gjerne imot 
 reaksjoner fra  overleger. 

Hva ville du ønske deg fremover?  
Først vil jeg understreke at jeg ikke 
har problemer med å forstå at det å 

jobbe i psykiatrien er både vanskelig 
og utfordrende. Det at oppgaven er 
vanskelig, at man har mye makt og at 
det er liten innsikt utenfra, gjør det 
spesielt viktig å hele tiden ha et 
bevisst forhold til holdninger og at 
hver enkelte pasient behandles med 
respekt. Hvordan håndteres feil?   
Er det lagt til rette for varsling i 
tråd med arbeidsmiljølovens nye 
bestemmelser? Har medarbei-
derne hele tiden fokus på nødven-
digheten av å redusere  bruken av 
fysisk makt til et minimum? 

Jeg ser at all kritikken mot psykia-
trien er en belastning og sikkert 
føles urettferdig. Men ut fra det jeg 
ser, mener jeg det er en viktig leder-
oppgave å sørge for at den enkelte 
medarbeider gis mulighet til å reflek-
tere rundt egen praksis.  Hvordan 
håndteres utfordrende situasjoner? 
Kunne man av og til hjelpe pasientene 
bedre hvis det var mer tid til å lytte til 
det de selv eller deres pårørende har å si?  

Ingen ønsker å handle i strid med 
pasientenes grunnleggende rettig-
heter.  Jeg er overbevist om at 
 menneskerettighetene kan være et 
praktisk verktøy i arbeidet for at  
dette ikke skal skje.  

Derfor håper jeg at leger, psykologer 
og sykepleiere støtter meg i arbeidet 
for å få etablert et praktisk orientert 
undervisningstilbud både i grunn-
utdanning og videreutdanningen. 

Jeg håper også det blir en bedre  
dialog mellom psykiatere, psykologer 
og andre ansatte i det psykiske helse-
vern, og mennesker med erfaringer 
som pårørende og som pasient. Det  
er et stort tankekors at så mange 
 fortvilete mennesker henvender seg  
til meg, når det egentlig er dere som 
trenger å få vite hvorfor de er så 
 fortvilet og sinte på psykiatrien. 

nell opplever denne konflikten som et 
tilbakevendende problem, men med 
litt ulik innpakning. Det er derfor 
ønskelig med noen relevante, men 
generelle etiske  overveielser etter en 
refleksjonsmodell.

Det etiske dilemma.
Det etiske dilemmaet er konflikten 
mellom en pasients autonomi og en  
rettferdig ressursfordeling (rettferdig-
hetsprinsippet). Situasjonen løses ofte 
ulikt og med ulik vektlegging. Derfor 
kan det oppleves urettferdig at nett-
opp tilsynelatende like situasjoner 
løses forskjellig. Midt i dette spennet, 
står de ansatte med ønske om å handle 
etter velgjørenhetsprinsippet for den 
aktuelle pasienten, men også den 
neste som trenger plassen. Sengene 
ved denne sengeposten er et knapp-
hetsgode og meningen er at pasienten  
skal få en utredning for å justere aktiv 
palliativ behandling.

Fakta:
En pasient har langtkommen kreft og 
innlegges i ”palliativ seng” for vurder-
ing av ernæringsstatus. Pr. definisjon 
har pasienter som kvalifiserer til disse 
plassene mindre enn 6 måneder igjen 
av forventet levetid. Pasientens til-
stand forandret seg underveis i opp-
holdet og medførte krav om forlenget 
opphold til tross for et tilbud om 
tilfredsstill ende faglig oppfølging/
behandling i et sykehjem. Media 
interesserer seg for saken.

Hvem er involvert?
Pasient, pårørende, den neste pasienten  
(egentlig alle pasienter som venter på 
opphold i ”palliativ seng”), de ansatte 
og samfunnet generelt.

Hvilke verdier står på spill?
Klinisk etikk dreier seg om å dekom - 
p onere etiske dilemmaer til forskjel-

lige vinklinger basert på kjente etiske 
 prinsipper. Heretter vektlegges det 
som anses som de viktigste element-
ene i analysen.

Man regner at 4 grunnprinsipper 
 gjelder for etisk tenkning:
1)  Velgjørenhetsprinsippet, hvor man 

balanserer nytten av en handling 
mot risiko.

2) Prinsippet om ikke å skade.
3) Respekt for pasientens autonomi.
4) Rettferdighetsprinsippet.

Når det skal tas et valg er det nød-
vendig at flere hensyn vektlegges.
Helsepersonellets dilemma dreier seg 
om å skape trygghet for pasient og 
pårørende på den ene siden. På den 
andre siden står hensynet og behov-
ene til andre pasienter som venter på 
plass. Å prioritere vil i denne sam-
menhengen si å forsømme i etisk for-
svarlig rekkefølge. Det betyr at det må 
sies nei til mennesker  med behov for 
medisinsk velbegrunnede  tiltak, fordi 
pasienten med større medisinske 
behov må gå foran.

En utilitaristisk (nytteetisk) tilnær-
ming, vil holde hensynet til felles-
skapets interesser som avgjørende. 
Sentralt i et slikt perspektiv er kravet 
om ”mest mulig nytte for flest mulig”.
Da vil pasient og pårørende i denne 
situasjonen måtte finne seg i å over-
late plassen til andre trengende. På 
den andre siden pålegger velgjøren-
hetsprinsippet et særlig ansvar om å 
verne interessene til alvorlig syke og 
sårbare mennesker.
Almen-moralen vil rette seg mot 
 pasientens behov for en verdig død,  
fri for konflikter. En evt. medie-
dekning, vil for eksempel neppe ta 
vesentlige hensyn til ventelister og 
kostnader, men langt på vei støtte 
enkeltindividers rettigheter og autonomi.

Hva sier jussen?
Pasientrettighetsloven § 2.1-2.ledd 
sier: Pasienten har rett til nødvendig 
helsehjelp fra spesialisthelsetjenesten. 
Retten gjelder bare dersom pasienten 
kan ha forventet nytte av helsehjelpen 
og kostnadene står i rimelig forhold 
til tiltakets effekt. Om forsvarlighet 
sier Helsepersonellovens § 4: Helse-
personell skal utføre sitt arbeid i sam-
svar med de krav til faglig forsvarlig-
het og omsorgsfull hjelp som kan 
forventes ut fra helsepersonellets 
 kvalifikasjoner, arbeidets karakter og 
situasjonen for øvrig. Omsatt til den 
aktuelle saken, vil det si at dersom 
pasienten ikke er døende, vil det være 
fullt forsvarlig med en overflytting til 
sykehjem.

Vurdering og konklusjon:
Klinisk etisk komité, mener at et 
overordnet hensyn er prinsippet om at 
like saker skal behandles likt. Altså er 
prinsippet om fordelingsrettferdighet 
overordnet.

I tilfeller der man kan forvente inte-
ressemotsetninger, skal det på forhånd 
gis god informasjon til pasienter og 
pårørende om at overføring til lavere 
omsorgsnivå er nødvendig og trygt.
Rutine for denne type samtaler er 
nødvendig mht. å sikre at pasient og 
pårørende har forstått innholdet i 
informasjonen.

En avdeling som opplever konflikt av 
denne type, må forvente å få støtte til 
sine prioriteringer fra høyere admini-
strativt hold på sykehuset. Frykt for 
negativ medieomtale skal ikke vekt-
legges i en etisk argumentasjonsrekke, 
verken i enkeltsaker eller generelt.
Terskelen for å sende en slik sak til 
sykehusets Klinisk etiske komité, bør 
være lav. Og en gjennomgang skal 
ikke overprøves av administrativ sjef.

TA GreP Om Den meDIsInsKe eTIKKen

AV DAG rIeVe KrIsTIAnsen
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