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Slik læremesteren fra Salerno
anbefalte 

sto jeg opp
kastet vannet
slapp den første 
morgenfjert 
vandret lystig ut 
i verden

Direktøren i sin beste
morgenrolle
skill på høyre side
ulastelig smil
skjøtter sin dont
bare te så tidlig
(kjenner også han et helsedikt)
myser mot
revidert nasjonalbudsjett og
morgensolen
bøyer hodet
strekker hendene faderlig
ut mot bunnlinjen

til bunnlinjen 
ikke lenger
slik må det kanskje være
tenkte jeg
ikke le av meg

Lojaliteten min får du 
aldri 
tenkte jeg
stirret
forbi bunnlinjen
pleiere 
røde øyne etter vakten

grå doktorer
for en skumring siden
diatermi
seks timer nesten
sårhaker
de fulle sugekolbene 
0,08 % 
av basislønn
og ett glass saft

bunnlinjen
hva er det
ikke skjelv på 
hånden
og ikke 
i munnviken

noen
tenkte jeg
trenger ikke gruble 
over hvem
de tjener

Noe har hendt ja
gråten
satt fast dessverre
i halsen
og endoskopet
i øyet
siden i forfjor
omtrent
det jobbes 
på en måte med saken
selv om det er
endene
ikke de ornitologiske men
de økonomiske
som skal
møtes her
det skal de 

bunnlinjen 
en viktig lidelse
hos oss
slik er det
hvor er forresten 
alle sammen
still opp
nå

Noen
tenkte jeg
burde nevne det
lojalitet
ligger bak seieren

nederlaget 
krever bare
lydighet red.
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ny leder i norsk overlegeforeningleder

Vi har sett et økende antall eksempler på at leger i 
spesialisering har blitt konstituert i overlegestilling 
etter å ha gjennomført mindre enn 50 % av spesialist-  
utdannelsen. Etter vår oppfatning er en slik utvikling 
et alvorlig svakhetstegn, og noe som raskt kan true 
kvaliteten på både spesialistutdanningen og tjeneste-
tilbudet i spesialisthelsetjenesten.

Media har det siste halve året slått opp saker om 
at leger uten formell spesialistgodkjenning 

har vært ansatt som overleger på sykehus. Disse 
oppslagene viser at samfunnet forventer at overleger 
i sykehus er godkjente spesialister i det fagområdet 
avdelingen dekker. 

Dette synet deles av Overlegeforeningen: God-
kjent spesialitet må være minimum av kompetanse 
for en overlege ved et norsk sykehus. Arbeidsgiver 
vil ofte kreve ytterligere kompetanse hvis stillingen 
skal fylle spissfunksjoner. Dersom krav om 
spesialistgodkjenning fravikes, har arbeidsgiver et 
spesielt ansvar for å organisere arbeidet slik at all 
legevirksomhet blir forsvarlig utført.

Arbeidsgivere greier med jevne mellomrom 
ikke å skaffe ferdige spesialister til ledige over-
legestillinger. Ofte konstitueres da en av av-
delingens viderekomne spesialistkandidater i over-
legestillingen for en viss periode. Det har vært 
lang tradisjon for dette, i det man bare har blitt 
konstituert når mindre deler av spesialiseringen 
har gjenstått.  

Men nå mener Overlegeforeningen at praksis 
utvikler seg negativt. Vi ser for tiden at selv univer-
sitetsklinikker har konstituert et flertall assistent-
leger som har manglet mer enn halvparten av 
spesialistutdanningen. En slik utvikling kan raskt 
true kvaliteten på både spesialistutdanningen og 
tjenestetilbudet.

For å bli godkjent spesialist må man fullføre 
nødvendig tjeneste i forskjellige utdannings-stil-
linger, dokumentere gjennomførte prosedyrer og 
gjennomføre nødvendige kurs. Dokumentasjon på 
dette skal følge søknaden om spesialistgodkjenning. 

Det går altså noe tid fra man har fullført all 
nødvendig tjeneste, til man mottar en formell 
spesialistgodkjenning. Det vil også gå noe tid fra 
den ledige overlegestillingen er utlyst, til ansettelsen 
skjer. Arbeidsgiver kan derfor ønske å ta søkere 
i betraktning når godkjenning ikke foreligger 
ved søknadsfristens utløp. Det er da vanlig å ta 
forbehold om at spesialistgodkjenning er på plass 
før stillingen tiltres. 

Men noen ganger velger arbeidsgiver å fravike 
dette. Da mener Overlegeforeningen at arbeidsgivers 
vilkår må være at spesialistgodkjenningen er klar 
innen en bestemt tid, for eksempel 3-6 måneder. 
I enkelte helt spesielle situasjoner har leger blitt 
ansatt i overlegestillinger ved sykehus uten formell 
spesialistgodkjen ning. Som regel har dette dreid 
seg om leger med særskilt kompetanse, uten 
konkurranse fra andre søkere. Stillingsbetegnelsen 
overlege brukes også for en del stillinger med 
overordnet faglig ansvar der ingen medisinsk 
spesialitet dekker avdelingens funksjon. Dette 
gjelder særlig utenfor sykehus, som enkelte steder 
i rusomsorgen og i helsebyråkratiet.

Enkeltsaker omtalt i media har belyst flere 
viktige forhold ved organiseringen av spesialist-
helsetjenesten. Dersom en fraviker hoved-
regelen om at overleger skal ha formell spesialist-
godkjenning, må arbeidsgiver beskrive hvilke opp-
gaver vedkommende ikke skal utføre og hvordan 
disse skal dekkes av de formelt kompetente kol-
legene. Dette gjelder særlig der man har regelstyrte 
krav til kompetansen, slik som ved vedtak, attester, 
forskrivning av enkelte legemidler, tvangstiltak i 
psykisk helsevern m.v. Vakt og beredskapsarbeid, 
hvor overlegen er alene om å dekke avdelingens 
medisinske spesialistfunksjoner, må også vur-
deres særskilt. Slike vurderinger må utføres av 
den overlege som har avdelingens medisinske 
ledelsesansvar. Overlegeforeningen mener at dette 
understreker betydningen av formell spesialist-
kompetanse hos dem som skal lede de medisinske 
tjenestene i landets sykehusavdelinger.

Overleger skal som 
hovedregel ha formell 
spesialistgodkjenning. 

Tekstboks 2: Arbeidsgiver 
må beskrive hvilke 
oppgaver overleger uten full 
spesialistutdanning ikke skal 
utføre.

SpESiaLiStGOdkjENNiNG OG bRuk aV tittELEN OVERLEGE Siri tau ursin 
avløser 
Lars Eikvar
Lars Eikvar gikk etter eget ønske av 
som leder i Norsk Overlegeforening 
1. september. Han erstattes av 
Siri Tau Ursin som ble valgt ved 
akklamasjon på Landsrådsmøtet 
22.08. Valget var ukontroversielt. 
Prosessen avdekkket behov for jus-
tering av §6 i Of’s lover.

Etter nærmere seks år som leder 
av Of besluttet Lars Eikvar 

på forsommeren å prioritere fag 
og familie. Lars har siden januar 
200� ledet Of – mens vi alle har 
stupt inn i helselovenes nye alvor, 
sykehusreformens utfordringer 
og NAVO’s borderlinepregede 
forhold til kjøreregler, folkeskikk 
og prinsipper. 

Kjennemerket til Lars er ut-
tømmende analyser, det gjør ikke 
nødvendigvis avgjørelser enklere. 
Uansett har han vært norske 
overlegers, og faktisk hele for-
eningens, kontinuitet i lønns- og 
overenskomstforhandlinger fra 
2002 og fram til i dag. Fra side-
linjen har vi nok observert at 
drahjelpen han fikk for å ivareta 
våre interesser og holde troppene 
samlet, var sterkt varierende. Lars’ 
to hatter, en Of-hatt og en sentral-
styrehatt, kan knapt ha gjort situa-
sjonen enklere. Brannen i Dnlf’s 
forhandlingsleir i fjor høst kom, 
som alle vet, raskt under kontroll; 
innad ble det arbeidsro, uten at 
NAVO av den grunn la bånd på 
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sine tilbøyeligheter. Etter to krevende forhandlings- 
og meklingsrunder 2005 – 2006 med positive utfall 
for oss, vil de fleste derfor forstå at Lars ønsker 
pusterom etter en lang og intens arbeidsøkt i vår 
alles tjeneste. Of-styret innvilget dette i juni, og 
lederskiftet er tilpasset slik at det skulle gi minst 
mulig ulempe for kontinuitet i forholdet til nettopp 
NAVO og forhandlingene. Lars beholder sin 
posisjon i Legeforeningens sentralstyre. Takk for 
hard jobbing i den gode viljens tegn, Lars!

Of’s valgkomite bestående av Geir Ketil Røste, 
Anne Larsen og Håvard Skeidsvoll har i sommer 
funnet etterfølger til Lars. Men idet Of’s landsråd 
trådte sammen på Gardermoen 22.08 visste 
ingen hvem som sto for valg. I møtet ble kun en 
kandidat presentert, og landsrådet hadde ingen 
benkeforslag. 

Siri Tau Ursin ble derfor valgt ved entusiastisk 
akklamasjon som ny leder av Norsk overlegeforening. 
Hun er 44 år, gift og har 4 barn. Hun er cand med 
fra �986 og spesialist i anestesiologi fra �997. Hun 
har arbeidet ved anestesiavdelingen, SiR, fra �996. 
Her har hun ledet avdelingens undervisningsutvalg 
i 5 år, arbeidet ett år i halv stilling med generalplan 
for Sentralsjukehuset i Rogaland, samt vært 
hovedtillitsvalgt ved SiR 200� - 03, før hun ble 
konstituert klinikkdirektør noen måneder - for så å 
ende som avdelingsoverlege ved anestesiavdelingen 
i januar 2005. Hun tok Mastergrad i Human 
Resource Management i Newcastle, Australia i løpet 
av ett års permisjon 2005- 2006. I Of-styret har hun 
sittet siden høsten 2003.

Anny Spydslaug, er seksjonsoverlege ved 
gynekologisk avdeling, Ullevål universitetssykehus, 
og rykker nå opp fra �. vara til styremedlem i 
Overlegeforeningen, som hun gjorde i 2005 – 
2006 i Siris fravær. Jon Helle fra psykiatrien i Sør-
Trøndelag rykker opp fra 2. til �. vara. Arne Refsum 
ved medisinsk avdeling, Diakonhjemmet sykehus, 
ble valgt ved akklamasjon til 2. vara i Of-styret.

I etterkant av valget er det stilt spørsmål ved 
hemmeligholdelse av kandidatens navn: En 
kritiserte Of for manglende åpenhet og tydelighet. 
En slik prosess kan hindre gjennomtenkte forslag 
på andre kandidater, og slik fungere udemokratisk. 
Situasjonen skapte ellers ubehag for enkelte som 
følte plikt til å holde tett med hva de visste, og for 
enkelte andre som kunne ha kommet uventet i 
knipe dersom valgkomiteen ikke hadde kommet 
opp med en så god kandidat. Of’s lover § 6 viser 
seg å bare dekke valg i forbindelse med årsmøter; 
annonsering av kandidater skal etter lovene skje på 
møtet der det velges. Of-styret vil foreslå justering av 
lovenes § 6 for landsrådet.

OVERLEGEN takker Lars Eikvar for innsats og 
imponerende utholdenhet, og gratulerer Siri Tau Ursin 
med ledervervet som hun utvilsomt vil videreføre på 
aller beste måte. Brynjulf Ystgaard mener Helse Østs rapport om 

Strategi 2025 uttrykker maktarroganse, basert 
på analyser fra �930-tallet. Han viser til globalisering 
av det medisinske tilbud med økt konkurransetrykk, 
tilbud på internett, priskrig etc og mener dette vil 
styre utviklingen. Allerede i dag shopper stadig flere 
norske pasienter helsetjenester i utlandet eller drar 
på helseturer til Syden. Pasienten kan selv velge 
når, hvor og av hvem han skal ha behandling – i og 
utenfor landet. En britisk kvinne ville få fortgang i 
sin hofteoperasjon ved å la seg operere i Frankrike, 
og har nettopp fått medhold ved dom i at britiske 
myndigheter ikke kan nekte å betale. Pasienter skal 
fritt kunne få behandling i et annet EU-land hvis 
den lovede ventetiden i hjemlandet ikke overholdes. 
Dette kan få følger for norske pasienter ettersom 
Norge har fritt sykehusvalg. 

Ystgaard fordyper seg i markedsliberalisme innen-
for norsk helsevesen og mener våre politikere ikke kan 
vedta seg ut av dette globale «markedet».  Men det er 
nettopp dette våre politikere må gjøre – ved å se den 
samfunnsøkonomiske helheten i norsk helsevesen. 

Helse og sykdom kan ikke underlegges enøyde 
markedsliberalister. Hva lønner seg mest – å få en 
billig hofteoperasjon i Polen, inkludert kolonisering 
med resistente mikrober, smittespredning til andre 
pasienter og smitteoppsporing til flere hundre 
tusen kroner etter hjemkomsten, eller en noe dyrere 
operasjon i Norge med færre ringvirkninger og liten 
risiko for smittespredning? 

Pasientbroer til utlandet har vært dyre, 
spekulative og lite hensiktsmessige. De har trolig 
også medført en økt belastning av resistente og 
uheldige mikrober i befolkningen. Med unntak for 
enkelte spissfunksjoner eller øyeblikkelig hjelp, 
skulle undersøkelser/behandling i utlandet være 
helt unødvendige. Global «outsourcing» av norsk 
helsetjeneste kan medføre en samfunnsøkonomisk 
og helsemessig katastrofe, ikke minst på grunn av 
spredning av smittefarlige og resistente mikrober. 

Bjørg Marit Andersen er professor dr med. 
ved  Avdeling for hygiene og smittevern, 

Ullevål universitetssykehus HF

Reflexive modernity 
eller knefall for 
markedsliberalismen?
Brynjulf Ystgaard gjorde i forrige utgave av OVERLEGEN et 
knefall for markedsliberalismen, og vil slik utsette oss for en 
samfunnsøkonomisk og helsemessig katastrofe, ikke minst på 
grunn av spredning av smittefarlige og resistente mikrober. 

Helse og sykdom kan ikke underlegges 
enøyde markedsliberalister. 

av bjørg marit andersen
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Norsk Overlegeforening har det siste året hatt et flertall 
problemstillinger til behandling der avdelinger tilgodeser 
driftshensyn på bekostning av spesialistutdanning. For-
fatteren understreker de praktiske rammene for spesia-
listutdanning, samt hvilket ansvar som påhviler ledere 
av avdelinger som utdanner spesialistkandidater.

 

For mer enn �0 år siden skrev professor Bertelsen 
på Øyeavdelingen, Haukeland sykehus, til 

Dnlf`s generalsekretær: «…arbeidssituasjonen for 
overleger er blitt så anstrengt under dagens forhold at 
det ikke lenger finnes tid til å ta seg av de yngre kolleger 
på den måte man kunne ønske.»  

Dagens krav til å «produsere» spesialisthelse-
tjenester innen gitte retningslinjer og økonomiske 
rammer er mange, store og til dels kryssende. Fag-
lig solid ettervekst av spesialister er blant disse kra-
vene. Samtidig har mange avdelingsoverleger med 
faglig og juridisk ansvar for sine fagområder ikke 
hatt nødvendig beslutningsmyndighet til å kunne 
sikre tilfredsstillende kvalitet på tjenestene, heller 
ikke på veiledning og opplæring av neste genera-
sjons spesialister. 

Ulike forutsetninger må fylles for at spesialistut-
danningen skal fungere for både avdelingen og ut-
danningskandidaten. Man må kunne forvente visse 
basiskunnskaper når spesialiseringen begynner. Og 
det kan være nødvendig med rask avklaring av om 
rett spesialitet er valgt, og av kandidatens egnethet. 

Leger i spesialistutdanning må gå i lovlig oppret-
tede stillinger for å få spesialiteten godkjent. 

Arbeidsgiver, som regel avdelingsoverlegen, har 
ansvar for å påse at det tilsettes i lovlige stillinger. 
Men utdanningskandidaten plikter også å sjekke 
om stillingen gir tellende tjeneste. Dette kan være 
en særlig utfordring for leger med embetsksamen 
fra utlandet. 

Det har vist seg nødvendig å minne om nødven-
digheten av å sjekke at papirer er i orden, og å kon-
takte oppgitte referansepersoner; det skal ikke hefte 

skepsis til den som kommer ny i avdelingen. God 
mottagelse i et inkluderende kollegium gir et godt 
læringsmiljø. 

Leger i spesialisering skal gis formalisert veiled-
ning og supervisjon. Alle godkjente utdanningsav-
delinger skal ha et utdanningsutvalg der det sitter 
både overleger og leger i spesialisering. Alle leger i 
spesialisering skal ha en fast overlege som person-
lig veileder; utdanningsutvalget skal sørge for at en 
slik oppnevnes rett etter tiltredelse. Legeforeningen 
har utarbeidet et utdanningsprogram for overleger 
som ønsker å høyne sin kompetanse i medisinsk 
veiledningspedagogikk. Spesialitetskomiteene har 
overoppsyn med hvordan programmer for, og iverk-
setting av utdanning og veiledning fungerer i de av-
delinger som utdanner spesialister.

Alle overleger fungerer i praksis som rollemodel-

ler, først og fremst faglig, men også for profesjons- 
og yrkesetisk adferd, og for dialog og samhandling. 
Veilederen er en viktig person som utdanningskan-
didaten skal ha løpende formalisert kontakt med. 
De to utarbeider sammen en skriftlig individuell ut-
danningsplan og har ansvar for å realisere den. Pla-
nen må gjøres kjent for avdelingens ledelse og for 
alle som bidrar til opplæring i avdelingen. Den må 
også tilpasses behovene til andre utdanningskandi-
dater og deres planer. Enkelte steder kan dette være 
en utfordring; kandidaten selv må kanskje markeds-
føre sin plan til stadighet. Det høyner avdelingen 
når utdanningskandidatene raskt får oversikt over 
utdanningstilbudet og straks kan tilrettelegge ut-

danningen i tråd med fagområdets målbeskrivelse. 
Alle bør vite hvem som er veileder for den enkelte 
utdanningskandidat, for å kunne gi tilbakemelding 
om elementer veileder bør ta tak i. Avdelingssjefens 
rolle omfatter blant annet å bidra til alles forståel-
se og medansvar for avdelingens overordnede mål; 
selvstendige og dyktige utdanningskandidater er et 
slikt mål; avdelingens potensiale for utdanning må 
utnyttes best mulig.

God sosial tilpasning, både på jobb og i fritid, er 
nødvendige for oss alle. Kolleger, og særlig veileder 
bør også ha en tanke for nye utdanningskandidaters 
liv utenfor sykehuset. Det koster ikke mye å vise litt 
interesse for hvordan det går. En leder kan gjøre 
klokt i legge opp til et og annet felles arrangement 
for avdelingens leger, eller for den del et evenemang 
der også familier er inkludert. 

Selv i de sentrale østlandsområder kan det væ-
re vanskelig å få søkere til overlegestillinger. Flere 
avdelingssjefer har tatt til orde for at rekruttering 
best gjøres ved å «dyrke» frem assistentlegene. Des-
to nøyere må man veie utdanningskandidater før 
de tilsettes. Man ønsker en kjerne av entusiastiske 
fagfolk med lokal tilknytning for ikke å bli sårbare 
for avskalling. Behovet for gode sosiale relasjoner 
på arbeidsstedet og i lokalmiljøet understrekes ved 
dette.  

kvalitet 
God kvalitet på utdanningen er en forutsetning for 
god kvalitet i tjenestene. Spesialistreglene setter opp 
de faglige momenter som skal læres. De enkelte 
spesialiteters innhold og plassering i samfunnet er 
godt beskrevet i «En kunnskapsmosaikk» – Medisin-
ske spesialiteter og fagområder, Tidsskriftets skrift-

Lederne og spesialistutdanningen

ledelse

Rask	oversikt	over	utdanningstilbudet	
og	ekspeditt	tilretteleggelse	i	tråd	med	
målbeskrivelsen,	er	avgjørende	for	
kandidaten,	og	et	kvalitetsstempel	på	
avdelingen.

dialog	og	samhandling	bør	dyrkes	i	
spesialistutdanningen.

av sigrun solberg
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serie. I økende grad vektlegges systemenes sikring 
av verdiforankring, etisk standard og evne til å lære 
av egne feil. Alle lærer vi best i organisasjoner som 
fremstår som åpne og trygge. Ansvaret for spesia-
listutdanning omfatter også formidling av disse litt 
mindre fagspesifikke deler av virksomheten. 

I lys av økt kontaktflate mot andre yrkesgrupper 
og internasjonale miljøer forskjellige fra vårt eget, 
må vi være våkne for at dialog og samhandling bør 
dyrkes i spesialistutdanningen. Formaliserte krav til 
dette foreligger ikke. Desto viktigere blir ansvaret vi 
har som rollemodeller.

supervisjon
Alle utdanningskandidater skal på kurs og ha gode 
veiledere med tid til å veilede. Antall utdannings-
kandidater må stå i forhold til utdanningskapasite-
ten. Det skal være fokus på den enkelte kandidats 
styrke. Samtaler skal legge til rette for gode og tryg-
ge relasjoner og vektlegge kvalitet i jobbutførelse og 
samhandlende adferd.

Sammen med kandidaten skal veileder fortløpen-
de evaluere faglig progresjon i henhold til utdan-
ningsplanen og fagets målbeskrivelse. Med fortlø-
pende menes ofte månedlig. Utdanningsplanen bør 
revideres minst en gang per år, eller oftere dersom 
tilsettingen er for mindre enn 2 år. Samtidig evalu-
eres kandidatens kunnskaps- og ferdighetsnivå, og 
nødvendige justeringer avtales. Ved avslutning av et 
tjensteforhold tilstrebes en oppsummering, samt 
påpeking av hva som bør legges vekt på ved neste 
tjenestested.

egnethet / uegnethet
Veileder må så raskt som mulig avklare alle vesent-
lige forhold i den nyansattes stilling. En må vurdere 
om det fra avdelingens side er gjort riktige valg og 
om den nyansatte innfrir forventningene. Veileder 
må skaffe seg en oversikt over status og ønsker fra 
den ansattes side, og over avdelingens oppfølging 
av dette. 

Straks det reises tvil om hvorvidt spesialistkan-
didatens arbeid er tilfredsstillende utført, skal dette 
meddeles den overlege som bærer avdelingens me-
disinsk faglige ansvar.  Denne har ansvar for å sam-
tale med spesialistkandidaten og avholde et møte 
med kandidaten, veilederen og eventuelt andre in-
volverte overleger. Spesialistkandidaten kan ta med 
seg en talsmann til en slik samtale. Ofte vil tillits-
valgt være det naturlige valg, men det kan i prin-
sippet være hvem som helst. Fra et slikt møte skal 
det føres protokoll, samt utarbeides en skriftlig av-
tale mellom legen og avdelingen hvor det klart skal 
fremgå hvilke tiltak som skal settes i verk for å hjel-
pe vedkommende. Det skal avtales tidsfrist for ny 
evaluering. Kriterier for hva som må oppnåes for at 
tjenesten skal ansees tilfredsstillende skal defineres 
skriftlig. Dersom tjenesten ikke kan attesteres som 
tilfredsstillende etter en ny evaluering, må kandida-
ten umiddelbart få skriftlig melding om dette fra av-
delingsledelsen. En problemstilling kan deretter bli 
avslutning av arbeidsforholdet. Vanlige arbeidsretts-
lige regler gjelder i så fall. 

Heldigvis er dette et sjeldent scenario. Men tett 
oppfølging av spesialistkandidatene i den første ti-
den etter tiltredelse er viktig slik at denne typen pro-
blemstilling kommer til syne og får sin avklaring så 
fort som mulig. Det vil gi den minste skade for både 
avdelingen og den det personlig angår.

 Sigrun Solberg er styremedlem Of

møte på soria moria
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Viktige emner på Soria Moria 

av espen huldt-nystrøm

Vi kan like det eller ikke; fremtiden presser seg på: Tåka ligger som graut over 
Soria Moria. Kanskje værgudenes overdrivelse, kanskje en presis beskrivelse av 
situasjonen: Intet fremstår klart på mer enn tre meters hold, alle håper det snart 
letner, og det gjør det ikke. Som vanlig merker ytterst få lunchpianistens fete 
akkorder og totaloversikt over jazzens standardreportoar.  Han drar på årene, 
men er der nok ved neste lunsj også. Overlegeforeningens kurskomite hadde for sin 
del lagt seg i selen. Hva blir for eksempel følgene av den rødgrønne regjeringens 
Soria Moria erklæring? Kan en ny debatt om lokalsykehus bringe oss nærmere en 
spesialisthelsetjeneste som både pasientene og vi kan tro på? Er overleger mobbet i 
pressen? Og hvordan vil spesialisthelsetjenestene få det fremover?

Tett	oppfølging	i	den	første	tiden	er	
viktig,	slik	at	spørsmål	om	egnethet	
kommer	til	syne	og	får	sin	avklaring	så	
fort	som	mulig.
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Helsepolitisk innlegg 
fra statsministerens kontor

Lars Erik Flatø holdt helsepolitisk innlegg på vegne av statsministerens kontor. Innledningsvis oppsummerte han 
at utviklingen har gått i kvantesprang de siste 10 år, svarteperspillet har avtatt i spesialisthelsetjenesten, og det er 
levert mer helse for hver krone. Fritt sykehusvalg er den enkeltreform som har gitt mest uttelling. Sykehusrefor-
mene skal fortsatt få virke - med justeringer. I kommende 4-årsperiode skal ikke bare strukturelle, men også andre 
problemer få prioritet – som bioteknologi og prioriteringer. 

Fra SoriaMoria-erklæringen vektla statssekretæren folkevalgt 
forankring i styring av helseforetak; den pedagogiske utfordring 

ved endringer av sykehus skal ha vært undervurdert og folkevalgte 
i foretaksstyrene vil møte utfordringen. Soria Moria erklæringen 
skjermer lokalsykehusene, ikke ett av dem skal som kjent røres. Men det 
er verd å merke seg at arbeidsdeling skal videreutvikles. Om dette betyr 
at husene skal stå mens funksjonen endres, eller om statsministerens 
kontor nå uttrykker to motsatte intensjoner samtidig, er uvisst. Det 
tredje moment i erklæringen var den uferdige Nasjonale helseplan; 
det fjerde begrenser kommersielle aktører i spesialisthelsetjenesten. 
Fra 200� har de økt sin andel fra 0,� til 2,5 % av pasientvolumet. For 
det femte skal evalueringen av sykehusreformene følges opp, uten at 
det er klart for denne kommentator hva evalueringen består, eller har 
bestått, i. For det sjette skal sittende regjering avklare finansieringen 
av helseforetakenes bygg og utstyr; veien til suksess ble ikke røpet. Og 
til syvende og sist skal psykiatri, rus og geriatri fortsatt prioriteres.

I eldreomsorgen har helseministeren for øvrig ambisjoner om 
�0 000 nye årsverk som et mer langsiktig mål. I sykehussektoren 
kan vi vente en viss realvekst, mer penger altså, men fortsatt 
ressursknapphet. Regional skjevfordeling av ressurser er et fokusert 
problem hos helseministeren.

I diskusjonen møtte statssekretæren klare frustrasjoner fordi 
det er umulig å gripe inn når spesialisthelsetjenesten fungerer 
uhensiktsmessig; da politikere skjermet et marginalt fødetilbud i strid 
med fagfolks råd ble følgen at ortopedi for �00 000 mennesker ble 
flyttet i stedet. I HF-styrene er antall ansatte representanter lavere enn 
før. Og sykehusene er blitt smale, ikke bare til frustrasjon for pasienter, 
men også for fagfolk som skal læres opp der. Ledere mangler fortsatt 
troverdighet. Støtten til møtet mellom pasient og lege fungerer ikke. 
Legeforeningens president understreket fra salen at sykehusreformen 
stadig fremstår som en strukturreform uten innhold. Statssekretæren 

mente at avmakten var større for 
�0 år siden; salen repliserte at det 
det må ha vært på administrativt 
nivå. 

Deltakere bemerket ellers 
at hvis fritt sykhusvalg er den 
viktigste enkeltreform for pasien-
tene, bør reformros trolig begren-
ses. Intensjonen om å løfte priori-
teringsproblemene ble ikke nær-
mere spesifisert og hang derfor 
litt i luften. Kort sagt: En følte 
velment omsorg fra parnasset. 
Likevel, hvor mye klær hadde 
keiseren på denne gang? Men 
sympatisk og dannet, det var han.

møte på soria moria
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Spisskompetanse:	Evnen	til	å	møte	et	
avklart	og	avgrenset	pasientproblem	
med	den	optimale	kompetanse	og	
behandling.

Lokalsykehusenes 
fremtidige rolle
Debatter om sykehsstruktur har i stor grad blitt ført på spissfunksjoners og 
akuttfunksjoners premisser; virksomhet som ikke er «spiss» eller «akutt» 
har antatt annen klasses valør. Tjenestenes kvalitet og tilgjengelighet overfor 
de største pasientgruppene har forsvunnet fra både fagfolks og politikeres 
argumentasjon. Viktige elementer av pasientfokus har slik gått tapt. 
Debatten har kunnet degenerere til faglig og geografisk revirkamp.  

Den norske lægeforening slapp i april temaheftet «Lokalsykehusenes 
fremtidige rolle». Debatten om faglighet og funksjonsfordeling er derved 
tilført perspektiver det er verd å merke seg: Helhetlig pasientperspektiv 
gjeninnføres. Begrepene spisskompetanse og breddekompetanse defineres, 
og deres innbyrdes avhengighet påpekes. Slik fremholdes betydningen av 
kvalitet på tjenester som etterspørres av store, men lite synlige pasientgrupper. 
Berettigelsen av, og status for, fagfeltene som håndterer dem kan tre frem.

tor øystein seierstad er faglig rådgiver i Helse 
Finnmark, og har ledet Legeforeningens utred-
ning av lokalsykehusenes rolle. Hovedbudskapet 
er at lokalsykehus som hus betraktet ikke har noen 
fremtid. Men lokalsykehusfunksjonen behøves. Våre 
største lokalsykehus ligger i de store byene.

Breddekompetanse kan avgrenses fra spisskom-
petanse. Behandling av vanlige tilstander må ha 
kvalitet; pasientvolum er ikke begrensende faktor 
for denne kvaliteten. Derimot er organiseringen av 
tjenestene av stor betydning. Dessverre savnes evidens-
basert dokumentasjon av optimale løsninger i et slikt 
perspektiv. Det er ikke mulig å bygge spisskvalitet 
uten å ha breddekvalitet i bunnen. Omvendt blir det 
umulig å ha tilstrekkelig breddekvalitet uten å kjenne 
spisskvalitetenes muligheter.

Soria Moria-erklæringen med garanti om at ingen 
lokalsykehus skal røres, er en åpenbar utfordring 
når slike premisser kan kreve både sentraliserings- 
og desentraliseringsgrep.

Organisatorisk nytenkning vil være nødvendig 
for å forbedre lokalsykehusfunksjoner. En bør 
forlate organisering etter revir eller spesialitet, og i 
stedet legge behandlingskjeder til grunn.

Lokalsykehusfunksjonen er en basisoppgave 
som burde rammefinansieres fullt ut. Den fins i 
et hvert sykehus og skal være den ene, åpne por-
ten pasienter kommer inn i spesialisthelsetjensten 
gjen nom. Breddekompetanse er det prinsipp man 
møter pasienten med, og må også bli prinsipp for 
sykehusets organisering: Det må samhandles i klart 
definerte behandlingskjeder.

Bjarne Riis Strøm har «redesignet» Ringerike 
sykehus ved å organisere det etter behandlings-
kjedene. I år gikk han fra sykehusledelse til stillingen 
som fagdirektør i Legeforeningen.  Han påpekte at 
80 % av alle sykehuspasienter presenterer seg med 

enkle problemstillinger, og bare 5 % med sjeldne 
problemer som krever «særlig» organisering. 

Grunnlaget for hensiktsmessige tjenester må 
basere seg på at verdiskapning skjer i møtet mellom 
lege og pasient; forutsetningen for bedre resultater 
er bedre systemer. Ved å beskrive pasientforløp/
tjenester, et organisasjons- og ansvarskart, samt 
sine hoved- og støtteprosesser, kan man lykkes i å 
forbedre seg etter en «redesign»-modell. Metoden 
er beslektet med gjennombruddsmetodikk, en mer 
samfunnsvitenskapelig enn tradisjonelt empirisk 
metode til vurdering av prosessforbedringer. (Med 
gjennombruddmetodikk har Legeforeningen de 
siste 8 årene satt i gang en rekke nasjonale prosjekter 
innen blant annet obstetrikk, intensivmedisin og 
psykiatri). 

Optimal organisering er «horisontal»: Tjenesten 
organiseres etter pasientforløp, og ikke «vertikalt», 
etter spesialiteter. Heller ikke tverrfunksjonell 
organisering («matrise») ansees optimal, blant 
annet siden den legger opp til profesjonskamp. 
Den «horisontale» modell kalles også prosess-
organisering, og krever ledelse med faglig kom-
petanse.

I den påfølgende diskusjon meldte kolleger fra 
Helse Innlandet sterkt og klart at pasienter ikke 
møter evne til lokalsykehusfunksjon på noen 
av sykehusene der: «Vi har dysfunksjon satt i 
system, og administrasjonen innrømmer det». 
Legeforeningens fagdirektør understreket at 
nærledelse er nødvendig for god funksjon, og at 
manglende kontakt med ledelsen ikke må aksepteres. 
Ambulerende tjeneste ble av flere understreket som 
en utfordring man ikke kunne komme forbi. Selv 
om begrepene bredde- og spisskompetanse var 
forsøkt definert, mente mange at det var vanskelig å 
vite hva disse kunne innebære i ulike avskygninger. 
Siden de minste og mest perifere sykehus kan 
være basert på spisskompetanse, mens de største 
universitetssykehus også er lokalsykehus, var det 
vanskelig å se løsningsmodeller på generell basis. 
Dreiningen fra «hus» til «funksjon» møtte likevel 
ikke protester, og må oppfattes som et lovende 
tankekonsept for bedre utforming av tjenestene.

Breddekompetanse:	Evnen	til	å	møte	
den	uavklarte	pasient	med	sammensatt	
problemstilling	med	et	bredt	faglig	
perspektiv.
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Journalist Stein Aabø i Dagbladet speilet overlegens rolle som skurk 
og helgen i dagspressen. Av 20 klipp fra aviser over hele landet ga �7 

et positivt bilde av legerollen. Herværende referent er usikker på om vi 
plages av unødvendig høy paranoid beredskap, eller om Aftenposten 
var underrepresentert i oversikten. I en replikkveksling om proletari-
sering av legerollen minnet Aabø salens plagede leger om at standen 
neppe er eiendomsløs; vi har dertil intellektuell og kulturell kapital 
på høyden. På den annen side kommer en ikke bort fra at arbeidsfor-
holdene i offentlig helsevesen utvikler seg i industriell retning. 

Stein Aabø utfordrer Of’s nestleder.

Overlegen i media 
skurk og helgen

�7

spesialistutdanningen
Faglig fremtidsperspektiv på spesialisthelsetjenesten.

To innlegg skal kommenteres kort. 
 jørgen j jørgensen er avdelingsoverlege ved ki-
rurgisk avdeling, Aker universitessykehus, og tidli-
gere leder av Spesialitetsrådet. Han tittet inn i fremti-
den på vegne av spesialistutdanningen. Premissene 
fremsto som mer banebrytende enn analysen: Jør-
gensen valgte å sette spesialisthelsetjenesten i lokal-
sykehusets tegn. Han mente generalistene er nød-
vendige – men hvem er generalister i spesialisthel-
setjenesten for tiden? Han stilte opp en rekke kjente 
forhold knyttet til rekruttering uten å evaluere deres 
innbyrdes sammenheng eller betydning. Likevel: Ki-
rurgien er i ferd med å møte et dilemma i funksjon 
og rolleforståelse; ingeniørene spås å overta operativ 
behandling. Hva med legerollen i kirurgifaget da? 

kristin lossius er konstituert fagdirektør i 
Helse Øst. Denne regionen er imponerende. Sett 
ovenfra. Eiersiden ønsker nå å myke opp profe-
sjonsgrensene. Spesialistutdannelsen skal være 
fleksibel og oppgaveorientert. Man vil tenke be-
handlingsteam med kompetanseprofil, og se mer 
på realkompetanse, mindre på formalkomptanse. 

For n’te gang hørte vi en glitrende presentasjon 
i administrativt perspektiv fra Helse Øst, der våre 
medlemmer har vondt for å oppdage budskapets 

Etter pensjonsforliket i 2005 har vi likevel fått be-
holde ordningen med avtalt tjenestepensjon som 
en bruttoordning; pensjonen opprettholdes da 
uavhengig av endringer i folketrygden. Men vi må 
forvente at høy gjennomsnittsalder kan medføre 
redusert årlig utbetaling for å unngå økt total ut-
betaling. 

Ytelser fra folketrygden bør få viktige avklaringer i 
nær framtid. En stortingsmelding om alderspensjon 
etter folketrygdloven var ventet i mai, og avventes 

stadig. Arbeid med offentlige tjenestepensjoner på-
går også. En stortingsmelding om uførepensjon i 
ventes i november. Også etterlattepensjon, tidlig-
pensjon, samt regler for pensjonsopptjening blir 
tatt opp i nær fremtid. Den nye folketrygden vil 
vektlegge fleksibilitet. Det skal lønne seg å pen-
sjonere seg sent, regler for å kombinere pensjon og 
deltidsarbeid, samt pensjonsopptjening for de som 
kan og vil arbeide ut over fylte 70 år, vil understøtte 
intensjonen.

plass i det levende liv. Selv om de vil. På denne 
bakgrunn mistenker herværende kommentator 
at Helse Øst i stor grad vurderer måloppnåelse ut 
fra forholdene på relativt høyt nivå i forvaltnin-
gen. Sitatet «... slik at jeg vet at det jeg gjør er best 
practice.»  peker mot kvalitet. Men som et argu-
ment for ferdigtygde løsninger (og korttidsutdannet 
peronale?), kan sitatet også peke mot svekket kritisk 
tenking i tjenestene. I så fall står Helse Øst foran en 
modernisering av spesialisthelsetjenesten som er 
helt i tråd med andre offentlige reformer. 

Avslutningsvis kom det opp et flombelyst giga-
mikroskop på lerretet, beundret av en flokk karis-
matiske ingeniører i hvit frakk. Elg i solnedgang 
hadde ikke hatt en sjanse. Så det var verdt det til 
slutt!

pensjon
I 2003 lå langtidsutdannede an til å bli den store pensjonsreformens tapere. 
Geir Ketil Røste, tidligere nestleder i Of, orienterte om status.

møte på soria moria
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redaktør
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of’s organisasjon

Lokale Of-utvalg
REdaktøREN dROdLER OVER EN diSkuSjON i Of-StyREt

Of’s lover har i 10 års tid hatt en sovende § 14 som sier at «…de valgte landsrådsrepresentanter utgjør et lokalt 
Of-utvalg som skal være bindeledd mellom medlemmene og Of-styret, samt koordinere kontakten mellom lokale 
tillitsvalgte». Hvem har sett noe til utvalget i en hverdag uten mye interesse for tillitsvalgtarbeid?

Of-styret spør om § �4 bør revitaliseres som 
konsekvens av Dnlf’nye lover, og har dis-

kutert hva et slikt utvalg kan tenkes å være. Uten 
at foreningens konkrete utfordringer ble lagt til 
grunn, diskuterte Of-styret behov for aktivitet mot 
regionsutvalgene, behov for å representere Of’ere 
som ikke hører til under HF/NAVO-overenskom-
stene, behov for en formell struktur som kan ut-

løse økonomisk støtte til tillitsvalgtarbeid, og behov 
for å oppmuntre til nødvendig aktivitet blant tillits-
valgte uten å pålegge det. Hovedavtalen i NAVO 
er forringet hva gjelder status for organisasjonstil-
litsvalgte; behovet for et nettverk med tillitsvalgt-
rettigheter rundt de foretakstillitsvalgte er nok re-
elt. Of-styret ber om innspill til Lokale Of-utvalg fra 
medlemmene!

Saken berører ikke bare tillitsvalgtes behov, men 
deres rolle, samt i høy grad debatten om revitalise-
ring av foreningens lokale nivå, som en del av orga-
nisasjonsdebatten i Dnlf. Redaktøren spiller derfor 
inn følgende til diskusjon: 

engasjement, 
entusiasme og bredde
Et team rundt foretaks- og hovedtillitsvalgt savnes 
utvilsomt av mange FTV’er ute i foretakene og vil 
kunne støtte det lokale tillitsvalgtarbeidet. En øko-
nomisk portefølje ville ikke gjøre det verre!

lokal problemløsning først
Lokalt tillitsvalgtarbeid kan dreie seg om arbeidsfor-
hold, rekruttering, arbeidsmiljø, konfliktløsning el-
ler kvalitet og pasientsikkerhet, like gjerne som om 
lønnsforhandlinger. I nærmest alle lokale problem-
stillinger, også i lønnsspørsmål, har Of og Ylf felles 
interesser. Dnlf har dessuten ofte felles interesser 
med andre organisasjoner. På denne bakgrunn kan 
det virke klokt å tenke Of-struktur på bakgrunn av lo-
kal problemløsning. Den byggende kraft i det lokale 
arbeid er dialog og samhandling.

dialog og samhandling – 
struktur eller kultur?
Hvis lokale behov først og fremst krever økt dialog 
og samhandling kan det tenkes at vi først og fremst 
bør identifisere kulturgrunnlaget for dette. Lokale 
foreningsaktiviteter trekker allerede i retning av å 
samle Dnlf på bred basis: I de lokale forhandlings-
utvalg har Of og Ylf har stått fjellstøtt sammen. 
HTV’er og FTV’er fra Of og Ylf samhandler også 
ofte uproblematisk om representasjon i andre pro-
sesser i HF’ene. Lokalforeningene favner de ulike yr-
kesforeninger, og omfatter både foreningsmyndig-

het, formell status som samhandlingsorgan, og et 
ubenyttet potensiale for energi i foreningen. Dnlf 
og de andre akademikerforeningene har dessuten 
vist samhandling og samhold i Konfliktutvalgene i en 
del Helseforetak.

Informasjonsflyt er viktig, både sentralt, og mel-
lom ulike lokale foreningsledd. Dette kan enkelt 
formaliseres som tillitsvalgtoppgaver – som alt nå 
trolig er dagens rasjonelle praksis de fleste steder. 
Kultur sitter i hodene på folk, ikke på organisasjons-
kartet. 

er lokalforeningene 
relevante for diskusjonen?
Økende spesialisering og funksjonsfordeling gjør 
fylkesmessig tilhørighet uegnet som fellesnevner 
for faglig diskusjon. Mange lokalforeninger opple-
ver da også elendig oppslutning. Organisasjonsde-
batten i Dnlf har på sin side vist at lokalforeningene 
har et ubenyttet potensiale i lokal evaluering og ut-
forming av tjenestene på primær- så vel som spesia-
listnivået.

En ser lokalavdelingenes paradigmeskifte: Rollen 
som fagteknisk debattforum er utgått på dato. Men 
pasientrettighetene har blitt utkledd som markeds-
tjenester; dette krever et faglig og etisk korrektiv, og 
sikring av kvaliteten på rammene for fagutøvelse. 

Her har mange lokalforeninger ikke bare en red-
ningsplanke, men en helt ny skute med menings-
full kurs og styrefart allerede, om en bare klarer å 
entre den. Men da må engasjementet flyttes fra fag, 
til faglighetens rammer, og et best mulig pasienttil-
bud. På denne bakgrunn kan lokalforeningene trek-
ke aktørene sammen, og se tjenestene samlet med 
faglig innsikt og profesjonsetikk i et systemperspektiv.

det store og det lille perspektiv
I lys av dette kan man se på behovet for lokale Of-
utvalg. Vi må ha minst to perspektiver; Of’s behov 
som fagforening, og samfunnets behov for en tro-
verdig Legeforening. Vi må sørge for å gi det litt be-
grensede første perspektiv en mening i det overord-
nede andre.

Of’s	funksjon	bør	også	ha	mening	i	lys	
av	samfunnets	behov	for	en	troverdig	
Legeforening.
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NORDöL 2006 i Bergen
De nordiske overlegeforeningene i Danmark, Sverige og Norge viderefører sitt 
samarbeid i NORDÖL. Finnene har inntil videre bestemt å rette seg mot Eu-
ropa; Of påtok seg derfor å arrangere NORDÖL i 2006 i finnenes sted. Svensk 
spesialisthelsetjeneste bekymrer seg for dårlig tilgjengelighet, dårlig kvalitet og 
dårlig arbeidsmiljø som følge av årelangt ensidig økonomifokus. Danskene er 
opptatt av kommunereformen med ringvirkninger; den kommer i 2007.

dE SVENSkE iNNSpiLL bekreftet at nordiske 
problemstillinger er sterkt beslektet; Sverige 

ligger fortsatt foran oss - ikke minst i å skape ugreie 
for tjenestene.

NEdbyGGiNG aV SENGEpLaSSER har vært 
formidabel. Fra �980 til �997 ble antall sykehus-

senger redusert fra ��7 000 til 34 000. Etter �997 
har rasjonaliseringen heller økt i styrke, de siste 
�5 år er sengetallet redusert med 50 %, og ambi-
sjonen er fortsatt å redusere antall akuttsykehus. 
Sverige angis nå å ha 2,4 heldøgns sykehussenger 
per �000 innbyggere; tekniske senger er ikke med-

regnet. Dette er lavest i Europa. For Danmark og 
Norge tallene henholdsvis 4,� og 5,2. I tillegg på-
peker överläkarföreningen at strukturendringer i 
svensk helsetjeneste ikke er godt gjennomført, og 
at samhandling mellom tjenestenes ledd er dårlig. 
Generelt oppleves mangelfull styring og struktur i 

sykehusvesenet. Närsjukvård er et slags grensesnitt 
mellom indremedisin og primærhelsetjeneste som 
kanskje kan synes like mye basert på helsevesenets 
som på pasientenes behov og som fortsatt ikke er 
ferdig utredet. Se OVERLEGEN 2004no3 pp�6 – �7 
på hjemmesidene: http://www.legeforeningen.no/index.
gan?id=51321&subid=0

pROfESjONSNøytRaL LEdELSE ble debat-
tert offentlig i vinter. OVERLEGEN oppsummerte 
diskusjonen i forrige utgave. Sterkt økonomifokus 
kombinert med lav faglig innsikt i mange leder-
team, bidrar til dårlig kvalitet på møtet mellom lege 
og pasient, redusert forskningsaktivitet og økt sli-
tasje på arbeidstakere. Altfor ofte endrer også lege-
ledere fokus mot et ensidig økonomisk resultat. 

SpESiaLiStutdaNNiNGEN i SVERiGE 
styres i mindre grad enn i Norge av legene selv. 
Socialstyrelsen organiserer nå et partssammensatt 
rådgivende organ (Nationella rådet för specialist-
tjänstgöring) som skal bistå med å utarbeide målbe-
skrivelser for ulike spesialistutdannelser, samt med 
å ta stilling til individuelle legers problemstillinger. 
I Rådet representeres Socialstyrelsen, Kommuner 
och Landsting, Läkaresällskapet (legenes faglige 
organisasjoin) og Läkarförbundet (legenes fagfore-
ning) samt universiteter og høyskoler. 

Sverige har for øvrig reorganisert sin spesialitets-
struktur, slik at det heretter fins 3� basisspesialiteter 
og 23 grenspesialiteter. Det er verd å merke seg at 
det bakenforliggende ønske er bredere kompetanse 
med tanke på tjeneste ved landsdelssjukhus.

EttERutdaNNiNG. Sjukhusläkarföreningen 
anser at sertifiserings- og resertifiseringsordninger 
vil skape «en onödigt tung och kostsam byråkrati med 
liten eller ingen pateintnytta». Sykehusene forventes 
å tilrettelegge kompetansen på eget nivå; likevel er-
kjennes den enkelte leges plikt til å holde seg opp-
datert.

Sverige:	Spesialistutdanningen	må	gi	
bredere	kompetanse	med	tanke	på	
tjeneste	på	«landsdelssjukhus».

Sverige:	Lavt	sengetall,	dårlig	
samhandling	og	dårlig	gjennomførte	
endringsprosesser	reduserer	tjenestenes	
tilgjengelighet.
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vaktarbeid og arbeidstidsbestemmelser. 
Bestemmelser er under revurdering: Arbeidsgiver 
ønsker mer effektiv legebemanning. EU-direkti-
vene kommer med nye krav. Pasientene har krav 
på å bli behandlet av uthvilte leger. Og legene har 
krav på et godt arbeidsmiljø med hensiktsmessige 
arbeidsordninger. Erfaringer med sterk og ensidig 
økonomistyring fra Landsting og regioner gjør at 
Sjukhusläkarföreningen ønsker arbeidstidsordnin-
ger tilrettelagt lokalt, ut fra avdelingenes og arbeids-
takernes konkrete behov.

de danske innspill dreide seg om kommunere-
formen. Danskene har fortsatt en tillitsfull forvent-
ning til regionalisering av sykehusvesenet.  I 2007 
avløses �4 amt av 5 regioner. Amtene har på mange 
måter vært barrierer mot samhandling. Regionens 
oppgaver er regional utvikling av helsevesenet. Re-

gionsnivået skal organisere både første- og annen-
linjetjenester, somatikk og psykiatri.

I 2007 kommer også en ny «Sundhedslov». In-
tensjonene er blant annet entydig ledelse, tverrspe-
sialisert samarbeid, en synlig pasientansvarlig lege, 
og pasientsikkerhet støttet av prinsippet om mest 
mulig dagtidsarbeid.

regionen skal være en politisk struktur som 
forvalter et fastlagt økonomisk system. Det politisk 
valgte Regionsråd består av 4� medlemmer. Statlige 
og kommunale skattepenger øremerkes til regione-
ne som selv ikke kan innkreve skatt. Foreløpig plan-
legges 75 % rammefinansiering og 5 % innsatsstyrt 
finansiering fra staten, samt 20 % som rammebe-
vilgning fra kommunene. Sistnevnte kunne tidlige-
re anvende disse midler etter eget tiltak, de mister 
altså råderett over økonomi.

Helsepolitisk ønsker man at en pasient skal kun-
ne utredes fullstendig på ett sted, etter henvisning. 
Åpne skadestuer i sykehusene skal avvikles. Frem-
tidens danske sykehusvesen vil bestå av 25 akuttsy-
kehus, hvert skal dekke 250 – 300 000 innbyggere. 

Over dette nivået kommer de «høyt spesialiserte sy-
kehus» som skal dekke � – 2 millioner innbyggere; 
her skal blant annet multitraumer, nevrokirurgi og 
akutt invasiv cardiologi tas hånd om. Sundhedssty-
relsen, Lægeforeningen og politikerne har levert 
hver sin utredning av nyorganiseringen; alle peker 
samme vei: Lokalsykehus er ut!

Infrastruktur i danske sykehus er i dag ofte pre-
get av sterkt nedslitte og alt for små bygninger loka-
lisert inne i trange bybebyggelser. Effektiv adkomst 
til slike kan være en utopi, mulighetene for å utvide 
lokalitetene er ikke tilstede; ønsker om nedleggelse 
og sentralisering blir nokså klare. 

Geografiske og demografiske forutsetninger i 
Danmark kan vi bare drømme om hos oss. Region 
Midt-Jylland er en landsens region uten store byer. 
Lengste diameter er �4 mil. Der er �,2 millioner 
innbyggere og 7 sykehus hvorav minst tre kan ned-
legges til alles angivelige lettelse. 

En venter at sykehussenger blir et knapphets-
gode når et antall små danske sykehus nedlegges. 
Et potensielt kapasitetsproblem ble lite omtalt av de 
danske kollegene. En står trolig foran utfordrende 
omstillingsprosesser, heller ikke dette fikk mye fo-
kus nå.

forhandlingsmessige konsekvenser av 
kommunereformen. På sentralt nivå har ar-
beidsgiversiden opprettet en sentral «Lønnings- og 
takstnævn»; der sitter fem regionale representan-
ter, samt statlige representanter fra Finans-, Inden-
rigs-, og Sundhedsministreriet. Dette er arbeidsgivers 
sentrale forhandlere for overenskomster og avtaler 
med ansatte i regionene. De statlige representan-
ter har vetorett i nemnden. Sykehuslegene får også 
ny motpart på regionalt nivå, ”Regionsforeningen”. 
Der blir mange gamle embedsmenn fra de nedlag-
te ”amtsråd” å finne. Man har allerede kommet til 
uenigheter om arbeidstakeres rettigheter og plikter 
ved flytting til andre tjenestesteder – gjelder beord-
ring innen de gamle amtsgrenser, eller må legene 
akseptere de nye og mye videre regionsgrenser?  
Også innen Lægeforeningen vil kommunereformen 
utløse endringer i organiseringen. Frem til enighet 

danmark:	Lokalsykehus	er	ut!	
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