
Kjære Landsråd, medlemmer og gjester, med president Marit 

Hermansen i spissen. 

 

De siste årene har vært blant de mest bemerkelsesverdige årene i 

Legeforeningens og Overlegeforeningens historie. Vi har jobbet hardt 

og fått god drahjelp, og viktige saker har gått vår vei. Men vi står 

fortsatt foran store utfordringer, og vår funksjon som tillitsvalgte vil 

være helt avgjørende også i årene som kommer. Som leger og 

tillitsvalgte har vi et samfunnsoppdrag som forplikter oss. Vi skal på 

bred front bidra til at spesialisthelsetjenesten skal kunne utvikle seg i 

rett retning. Tillit, respekt og åpenhet er stikkord. 

 

Men aller først: 

Sist landsrådet var samlet i begynnelsen av november hadde vi 

nettopp vunnet i arbeidsretten. Vi visste det ga oss et ess i ermet, 

men usikkerheten var hva en eventuell ny behandling i 

rikslønnsnemnda ville ende med. Vi fikk så i stand tariffavtalen med 

Spekter 24.01.18, og den var en lagseier for det store fellesskapet i 

Legeforeningen og Akademikerne. Avtalen ble avslutningen på et 

historisk kapittel og et resultat av den samlede kunnskapen, 

analysekraften, vurderingsevnen, gjennomføringsevnen og de utrolig 

mange personlige egenskapene i våre rekker. Vi bidro på ulike 

arenaer, hadde forskjellige roller og oppgaver, men vi sto samlet – og 

vi fikk det til – til slutt. 

Så atter en gang tusen takk til alle medlemmer og tillitsvalgte i hele 

landet som bidro i stort og smått. 

Men avtalen med Spekter var også et resultat av en vilje hos 

motparten til å finne en konstruktiv løsning, med god hjelp av de fire 

RHF-direktørene.  



Jeg har mange ganger sagt at tillitsvalgte skal beherske alle redskaper 

fra pinsett til slegge. I det daglige er det gjerne pinsett som brukes, i 

et nitidig arbeid for våre medlemmer og helsetjenesten. I streiken 

brukte vi slegge og slo ned en grensepåle. Hit, men ikke lenger! 

Trusselen mot det kollektive vernet var en vesentlig del av bildet. 

Streik er arbeidskamp, og da brukes til tider litt kraftig skyts. Det er 

med makten som med elefanten. Du vet når du støter på den. Vi 

støtte på makten, men vi kom rundt den. Nå er vi i en ny fase der vi 

skal prøve ut det nye grunnlaget og se om vi kan bytte ut ord som 

krig, skyttergraver og våpen – med tillit, respekt og partssamarbeid. 

I år er det et hovedoppgjør der partene sentralt skal forhandle A2-

avtalen og de lokale partene skal forhandle lokal B-dels-avtale og 

enes om et lønnsoppgjør for både overleger og leger i spesialisering. 

Disse forhandlingene blir en prøvestein på partsforholdene, om 

likeverdigheten oppleves bedre og om vi utvikler et godt samarbeid 

med rett bruk av krefter og ressurser.   

Et viktig spørsmål vi skal stille til våre avtalemotparter i vår er: Hva vil 

dere oppnå med avtalene våre utover å holde økonomien nede nær 

det magiske frontfagstallet 2.8%? Jeg håper de vil tenke konstruktivt. 

Enigheten i januar har også lagt grunnlaget for at vi sammen med 

RHF-direktørene har satt i gang et arbeid for å se på hvordan vi kan få 

til en mer fremtidsrettet tariffavtale. Dette felles arbeidet i to 

prosjekter har 2020 som mål. 

Men vi har fortsatt mye å gripe fatt i. Et veldig viktig tema for våre 

medlemmer er at arbeidsbelastningen i sykehus er for stor. Ansatte 

er stresset, har for lite tid til oppgavene og for små ressurser. Vi er 

ikke bare bekymret for egen arbeidssituasjon og helse, men også for 

pasientsikkerheten, og kanskje særlig den. I Adresseavisen 2. januar 

2018 kunne vi lese et oppslag med overskriften «Betaler ut millioner 

etter pasientskader». Pasient- og brukerombudet i Sør-Trøndelag Elin 

Hagerup hadde erfaring for at det ofte er omkringliggende årsaker til 



at ting går galt. Hun sa følgende: «Det er pasientene som er 

skadelidende, men vi ser at det også oppleves veldig vanskelig for 

lege og sykepleier». «Vi ser ofte at det har vært sterkt arbeidspress, 

med mange pasienter og lange vakter. Det kan også være rutiner som 

svikter i en hektisk hverdag».  

Også her er åpenhet viktig for tilliten til sykehusene. Ledere må 

gjerne presentere alt man lykkes med, men ikke i form av glansbilder. 

Lakmus-testen for åpenhet og tillit til sykehusene er hvordan man 

takler store og små feil og mangler, og utfordringer. 

Her er det behov for et langsiktig arbeid. Of-styret og sentralstyret i 

Legeforeningen har for inneværende periode egen satsing på temaet 

«En bedre arbeidshverdag i sykehusene med vekt på arbeidsmiljø og 

pasientsikkerhet». Her har vi oppmerksomhet på en rekke faktorer 

som tillitskommisjon, pasientsikkerhetskultur, reell medvirkning, 

stedlig ledelse, nasjonal helse – og sykehusplan 2.0 og at politikernes 

ambisjoner må følges opp av tilstrekkelige ressurser. Dagens drift av 

«pasientens helsetjeneste» dreier seg for mye om økonomi. Jeg skal 

ikke snakke stygt om økonomene, vi trenger dem, men vi kan ikke 

fortsette med et system der inntekt og utgift og jakten på innsparing 

blir fokuset nært gulvet, og ikke effektiv helsehjelp. Vi hører historier 

der økonomene værer krise hvis færre enn budsjettert brekker 

lårhalsen, fordi det gir tapte inntekter. For samfunnet er det neppe 

krise…  

Vi vet at en ny styreleder i et foretak, en veldig kjent person som har 

hatt en topp-posisjon i finans, stusset fælt over at sykehuset fikk nye 

oppgaver uten medfølgende finansiering. Men for oss er jo det 

regelen og ikke noe unntak. Nye oppgaver pålegges ofte, må løses 

innenfor rammen, og da må det knipes på andre fronter. 

Jeg ser frem til at flere sentrale aktører som kommer inn fra andre 

sektorer får slike aha-opplevelser og gjør noe med det. For hvorfor 

skal helsevesenet stort sett drives slik?  



Å være leder i stramme tider, uten at det egentlig er stramme tider 

(!), er motbakke. Det siste året har flere sykehusdirektører gått av, 

mer eller mindre ufrivillig, og noen saker har fått mye 

oppmerksomhet. Mange sykehusdirektører er flinke til mye, men 

rammene de får til disposisjon er trange og stiller særlige krav til 

ledere på alle nivå. Det holder ikke å være visjonær og handlekraftig. 

I krevende tider kommer de ansatte i skvis, og da er lederes evne til 

dialog og samarbeid, og vilje til å gi ansvar og rom for 

medbestemmelse, helt avgjørende for å lykkes. Egenrådighet er 

raskeste vei til å få kunnskapsarbeidere mot seg og mislykkes.  

Kampen mot det autoritære, mot den egenrådige «jeg-vet-best»-

holdningen vil fortsette. Poenget er at ingen vet best i sykehusene. 

Det er den samlede kunnskapen om hverdagen på alle plan som er 

kapitalen i drift og utvikling. Det krever samarbeid. 

Jeg vil i denne sammenheng gjerne fremheve et godt eksempel på en 

modig innsats for fellesskapet, nemlig vårt Of-styremedlem Ulla 

Dorte Mathisen. Hun var foretakstillitsvalgt på UNN for Of i nesten 

fem år i en krevende periode. Hun tok ansvar, med ro og sindighet, 

stø kurs og utholdenhet. At ingen har villet etterfølge henne ennå 

etter at hun gikk av 1. januar 2018, sier noe om den belastningen hun 

sto i. Så takk til Dorte. 

Jeg tror at den enkeltfaktor som kommer til å bety mest fremover for 

direktører og andre ledere som lykkes er bred involvering og 

medbestemmelse. Når vi blir tatt med på alvor, er det lettere å bidra 

til å se på nye måter å løse oppgavene på, ta i bruk ny teknologi, se 

om andre organiseringer er bedre, finne mer effektive metoder. Våre 

medlemmer uttrykker bekymring for oppgaveoverføring til andre 

yrkesgrupper, og her vil kvaliteten avgjøre om vi setter oss på 

bakbeina eller ikke. Vi kan aldri kompromisse med kvaliteten. 

Vi har mange gode ledere i sykehusene. Det så vi for eksempel i 

forrige uke da vi avgjorde hvem som får Legeforeningens lederpris i 



år. Vinneren offentliggjøres på Landsstyret i mai. Samtidig er det 

hyggelig å oppleve at tidligere vinnere får oppmerksomhet og topp-

posisjoner. Lisbeth Sommervold var en av de første som fikk prisen 

og har deretter gått til stadig høyere stillinger, nå sist som ny direktør 

i Vestre Viken. En annen av de tidligere vinnerne, Clara Gram Gjesdal, 

vant prisen i 2015. Hun var da avdelingsdirektør på Reumatologisk 

forening på Haukeland. Vi møtte henne på Haukeland i forrige uke. 

Hun sitter nå i toppledelsen i Helse Bergen og sa at de skal bli 

«knallgode» på spesialistutdanning av leger. Slikt er hyggelig å høre. 

For et tema som virkelig bekymrer oss i betydelig grad er den nye 

spesialistutdanningen. Vi er reelt redde for at kvaliteten kan lide og 

at vi får regionale forskjeller hvis ikke en bedre sikring av nasjonal 

standard kommer på plass. Vi krever derfor en direkte eller indirekte 

forskriftsfesting av obligatoriske læringsaktiviteter, særlig i 

prosedyretunge fag. 

Her er vi alle på ballen, i et tett samarbeid mellom de ulike 

foreningsleddene og sekretariatet og i særdeleshet de fagmedisinske 

foreninger og spesialitetskomiteene som har gjort en formidabel 

innsats. 

Et skjellsettende fenomen siste året har vært #metoo, en 

internasjonal bølge som ble til et tidsskille i store deler av 

verdenssamfunnet. Kampanjen har feiet gjennom politiske partier og 

andre samfunnssektorer og bidratt til nødvendig opprydning, 

grensesetting og forhåpentligvis bedre ivaretakelse av dem som har 

fått smake maktmisbruket. Den frembrakte også nødvendig 

oppmerksomhet i sykehus. Vi fikk en større åpenhet om en ukultur, 

helt eller delvis skjult. På vegne av Of var vi raskt ute og sa at alle 

arbeidstakere har krav på et fullt forsvarlig arbeidsmiljø og skal ikke 

utsettes for adferd hvor deres integritet og verdighet blir krenket. 

Helsevesenet lever av tillit. Det gjelder både systemet som sådan og 

den enkelt lege. Enhver lege, og særlig vi overleger, står i en 

maktposisjon og bevisstheten er i seg selv forebyggende. De 



historiene som ble avdekket i oppropet #utentaushetsplikt viste at 

enkelte mannlige leger utnytter maktforholdet til å trakassere 

kvinnelige leger. Slik atferd er totalt uakseptabel.   

 

Så tilbake til samfunnsoppdraget. 

Vi skal gjøre det vi kan for å sikre at befolkningen har tillitt til 

helsetjenesten, og til at alle skal få den tjenesten de har krav på til 

rett tid, med rett kvalitet. Men vi har ikke bare et avgrenset 

samfunnsoppdrag om å behandle pasienter etter retningslinjer og 

beste skjønn. Pasientbehandling skjer ikke i et vakuum, og er 

avhengig av en rekke faktorer. Her er overlegene sentrale 

samfunnsaktører med makt som skal ta ansvar, og skal forvalte 

fellesskapets ressurser, ikke minst på vegne av de svake og motvirke 

en to-deling. Vi må si fra om konsekvensene av politikernes 

prioriteringer på helsevesenet, arbeidslivet og samfunnet. Alt henger 

sammen med alt, og i spesialisthelsetjenesten har vi et godt 

utsiktspunkt.  

Vi skal også sloss for ansatte som rammes urettmessig. Vi kjenner alle 

"kirurgisaken" i Nordland. Nå har Den Europeiske 

Menneskerettighetsdomstolen avvist anken fra Avisa Nordland. 

Dermed har kirurgen endelig vunnet over avisa. I denne saken har 

mange stått opp for de urettmessige anklagene mot kirurgen, men i 

egne rekker vil jeg gjerne få takke eksplisitt Arne Refsum som sto opp 

den sommeren avisene herjet som verst og i tiden siden. 

Vi skal bidra til at ytringsfriheten har gode kår. Vi skal fremme en 

kultur som fremhever viktigheten av avvikende synspunkter. Ikke 

minst trenger ledere mer enn ja-mennesker rundt seg. Vi må sikre at 

den ypperste lojaliteten er der den skal være, hos pasientene, og at 

lojalitet ikke forveksles med lydighet. Vi er opptatt av varslere og den 

betydningen de har for pasientsikkerheten, og vil derfor følge opp 



Varslingsutvalgets NOU for å sikre bedre vern og trygghet for 

varslere. 

Vi skal fremme åpenhet om feil. Selv de beste gjør feil. Vi skal 

fortrinnsvis løse feil og mangler tidlig, i hvert fall i tide, og aller helst 

skal vi forebygge feil. Når vi har god ledelse, tillit mellom aktørene og 

arbeidsmiljøet er godt, skjer utviklingen i det lille, i det stille, i det 

daglige. Og interessekonflikter løses på gode arenaer. Da bygger vi 

tillit, og vi bygger på den. 

Produktivitet og effektivitet er ikke alltid det viktigste. Vi skal være 

representanter for en helsetjeneste som bryr seg, både om 

pasientene og de ansatte. Vi skal bruke både sunt bondevett og godt 

kliniske skjønn. Og vi skal arbeide mot en overflod av unødvendige  

registreringer og målinger. For som min gode overlege-kollega sa det: 

«Den mistillitsgreia suger krefter!». 

Jeg takker alle tillitsvalgte, kurskomiteen, lederutvalg, våre 

styremedlemmer i HF og RHF og våre Of-medlemmer som sitter i 

KTV-vervene for Akademikerne for flott innsats. Takk også til Of-

styret som har stått opp, og på, med kraft og klokskap i spennende 

tider for oss, vårt sekretariat med Edith i spissen, og redaksjonen i 

Overlegen med Arild som redaktør. 

Til slutt: Fremtiden, både i Of, Legeforeningen, sykehusene og hele 

helsetjenesten er lagarbeid. Vi skal dyrke frem lagspillere som står 

sammen i tykt og tynt. Jeg takker dere alle spesielt for bidragene dere 

har gitt i dette perspektivet.  

 


