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Kjære kolleger
Det er et kronisk spenningsforhold mellom 
etterspørselen etter helsetjenester og til- 
budet. Så lenge en ikke vil bruke pris som 
rasjoneringsmetode, må det fastlegges 
prinsipper for å prioritere mellom ulike 
helsetjenester og ulike legemidler. Det er 
ikke mulig å innfri alle krav. Gradvis har 
det vokst frem en forståelse for betydningen 
av å ha kriterier og prinsipper å prioritere 
etter.  (NOU 1997: 7 Piller, prioritering og 
politikk)

«Vi må prioritere» , hører vi. Naturlig-
vis må vi det – selv vi som bor i et land 
«av melk og honning» . Den medisinske 
utvikling åpner muligheter for diagno-
stikk og behandling som vil utfordre 
ethvert budsjett nå og i fremtiden. Dette 
er derfor ikke kontroversielt, men - hva 
mener vi med å prioritere? Ordet betyr  
«å rangere etter viktighet» , «sette først» , 
avledet av primus og prior (først).

I det daglige gjør vi alle en rekke  
prioriteringer, - når vi behandler søknader, 
rekvirerer undersøkelser, setter opp 
operasjonsprogrammer, stryker pasienter 
fra de samme, setter opp nye program  
og i hvilken rekkefølge vi løser våre ulike 
arbeidsoppgaver (pasienter først, papir 
siden). Vi prioriterer etter medisinske 
kriterier som kan være konsekvens av 
forsinket behandling (vital indikasjon), 
alvorlighet og omforente faglige ret-
ningslinjer. Dette er vår arena. Vi priori-
terer mellom de enkelte pasienter og 
arbeidsoppgaver i den kliniske hverda-
gen – ingen andre har de nødvendige 
kvalifikasjoner til å gjøre denne slags 
prioriteringer. Vi sitter da også med 
ansvaret for at vi tar riktige valg og be-
slutninger, - i øyeblikket og for hvordan 

vi løser de oppgaver vår del av helse-
tjenesten er satt til å løse.

Vi hever oss over «triage-nivået» : Våre 
prioriteringer i det daglige har konsekv-
enser; opplagt for de aktuelle pasientene, 
men også for ressursbruk og etablering av 
praksis. spesielt blir det tydelig når vi tar i 
bruk nye behandlingsmetoder med statis-
tisk marginale, men for den enkelte likevel 
attråverdige effekter. Perspektivet blir 
svært tydelig når man fokuserer på en 
enkelt pasient som nektes innrømmet en 
ny behandling «med lovende resultater,»  
under henvisning til en (for høy) estimert 
kostnad pr vunnet leveår. Dette er vanske-
lig; om det var en selv – var man rede til å 
innrømme at noen måneder, ett eller to år 
til i livet kan omsettes i en diskusjon om 
penger? media griper inn og presenterer 
enkeltskjebner – de fleste vil leve, og 
kreve at alt som gjøres kan, blir gjort. Om 
noen har råd – så er det vi! På den annen 
side finnes det pasienter som står frem 
med det motsatte standpunkt; de vil ikke 
motta behandling med usikker effekt som 
legger beslag på ressurser som kunne 
kommet bedre til nytte andre steder i 
helsetjenesten. 

Her er vi i overgangen til prioritering  
på nasjonalt nivå. Dette er en annen arena 
og medisinske kriterier alene gir ikke 
nødvendige svar. Her er vi premiss-
leverandører, men ikke beslutningstagere. 
Dette er politikernes og myndig hetenes 
ansvar, og oppgaven er svær. Hvor vanske-
lig er det ikke å få forståelse for at det er 
oppgaver en offentlig helsetjeneste ikke 
kan ta på seg – i verdens rikeste land? 
Hvis tilbudet er etablert i andre land? Vi 
kjenner diskusjonene og vet at oppgaven 

er nesten umulig. Politikere påtar seg en 
betydelig risiko om de hevder klare stand-
punkter i slike saker og myndighetene har 
utredet vidt og bredt, men det er vanskelig 
å bli særlig konkret.

Lønning I og II utvalgene, Forskrift om 
prioritering i helsevesenet, Nasjonal Helse-
plan og Nasjonalt råd for prioritering og 
kvalitet i helsetjenesten, er eksempler på ut- 
redninger, forskrifter og utvalg som skal 
finne overordnede prinsipper for helsetjen-
esten. Her er det lagt ned mye arbeid i å 
definere hva prioriteringer skal hvile på – 
kostnad alene kan og skal ikke være et krite-
rium, jfr det innledende klipp fra en opp-
summering i den angitte NOU-rapporten.

Prioriteringer skjer i samtiden, men 
har et framtidsaspekt. Kunnskap om 
demografisk utvikling må nødvendigvis 
få følger for langs hvilke linjer vi ønsker  
å utvikle tjenestene. Vi forutser  klima-
endringer og kan kanskje i forkant se at 
dette vil endre sykdomspanoramaet, 
uansett har vi mye kunnskap om fore-
bygging som prioritert og implementert 
nå presumptivt vil føre til at utfordring-
ene for helsevesenet ser annerledes ut 
om en generasjon eller så. 

I det daglige tar vi alene og i team av-
gjørelser  som krever høy kompetanse, på 
løpende bånd. På nasjonalt nivå har politik - 
ere og myndigheter en vanskelig jobb som 
vi bare leverer premissene for. Der vi 
kanskje kan bidra mer, er sonen mellom 
disse: Ny teknologi og nye metoder åpner 
for enklere behandling og kortere ligge-
tider, -ressurser spart. Kan vi revurdere 
våre rutiner for kontroll (blodprøver, 
billeddiagnostikk) så kan også kapasitet 
frigjøres. Det er også prioritering. 
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Det er uro i mange sykehus, til dels 
stor uro. Noen steder er den mer  

dyptgripende enn lederne skjønner. 
Frustrasjonen er stor, tilliten tynnslitt 
oppover og troen liten. På tross av  
mye som er bra. 

Uroen går på mange plan: «New 
Public management» som styrings-
ideologi med mål- og resultatstyring  
og massive rapporteringskrav. For lite 
humanisme, liten tid til pasientene  
og svekket faglig autonomi. For lite 
penger til utstyr, nybygg og faglig 
 påfyll. Feil fokus. Innsparingskrav  
og omstillinger som blir til det verre. 
Travle dager og netter. Fryktkultur. 
Glavalag, strenge lojalitetskrav, an-
svarsfraskrivelser, for mye styring. 
Nærmest umulige krav ovenfra til 
mange ledere. mangel på anerkjenn-
elser, erkjennelser og bekjennelser. 

Legestanden består av mange flinke, 
skarpe tunger. røster som setter fokus 
på uløste problemer. Og som kommer 
med gode løsningsforslag. Vi har også 
mange som praktiserer «intelligent 
vennlighet». Det er en viktig og kom-
plementær tilnærming. Takk til dere 
alle! 

sammen er vi nå er i en fase hvor 
løsninger må søkes, på alle arenaer fra 
nasjonal politikk til den minste  kliniske 

enhet. Noen spørsmål er store og polit-
iske: skal rHF-nivået bestå? Partiene 
er ikke enige om modeller, ikke engang 
med seg selv. Alle famler litt. Hvor 
ligger løsningene? Hvilken ordning kan 
bedre dagens utfordringer? Hvordan få 
et system som gir mer handlingsrom til 
sykehusene? Hvordan sikre at pasient-
ene får rett behandling på rett sted til 
rett tid? Hva slags ordning kan sikre 
nok økonomi til omstillinger, utstyr  
og nybygg?  Vi bør arbeide frem forslag 
til gode alternativer.

Ledere på alle nivå må invitere sine 
ansatte til idemyldring: Hva kan gjøres 
på kort og lang sikt for å bedre kvalite-
ten, pasientsikkerheten og arbeids-
miljøet på hver enhet. La oss få se at 
den kliniske hverdag gis forrang. 

molde er blitt seriemester i fotball.  
I år som i fjor. solskjær får mye for-
tjent ros.  Norsk helsevesen trenger 
mange «solskjærer» på alle nivåer: 
Ledere som har klare faglige mål og 
ambisjoner de tror på, som klarer å 
sette sammen høyt kompetente team 
der alle utfyller hverandre. Og som har 
handlingsrom og tilstrekkelige rammer 
å jobbe under. Og ikke minst: som har 
tro på spillerne sine og viser dem tillit  
i medgang og motgang. 

min egen sjef i klinikken er litt  
«solskjær». Hun sier at det viktigste 
med å være leder er å få de ansatte til  
å utvikle seg. – Å se dem bli gode og 
lykkes  er det morsomste med å være 
leder, sier hun. 

slikt gir håp, og tro på arbeids-
plassen. Jakten på løsninger må ta 
dette utgangspunktet: Hva gjør legene 
best i stand til å utføre god diagnostikk 
og behandling?

løsninger
Av Overlegeforeningens leder Jon Helle

Foto: T
hom

as B
arstad E

ckhoff

››

Jakten på løsninger
Hvordan i all verden skal vi få sykehusene til å bli et bedre 
sted å være for både ansatte og pasienter?

Jeg ønsker dere alle en 
god jul og godt nytt år!

Jakten på

Det viktigste med å være leder er å få de ansatte til å utvikle seg,  
få dem til å lykkes.  Å se dem lykkes er det morsomste med å være leder
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Den britiske filosofen Isaiah berlin 
utviklet sitt konsept om verdi-

pluralisme, som beskriver hvordan 
man i et samfunn vil havne i situasjoner 
der flere gode verdier alle kan være 
riktige og viktige, men likevel ikke 
kompatible. På helsefeltet er dette 
svært  tydelig. Å prioritere handler ikke 
bare om å fordele ressurser, påvirket av 
makt og interesser, men om å velge 
noen verdier og hensyn fremfor andre. 

I et samfunn med begrensede ressur-
ser lurer alternativkostnadens spøkelse 
alltid i bakgrunnen av enhver helsedisku- 
sjon. Norge har markert seg positivt 

med tidlig og åpent å diskutere dette. 
Nettopp fordi prioriteringer er politikk, 
og fordi politikken skal være demokra-
tisk, er slike åpne prosesser viktige.

slik jeg ser det kan prioriteringer i 
helsevesenet mest hensiktsmessig deles 
inn i tre nivåer. 

Det første nivået handler om hvordan 
bevilgningene fordeles og rammene 
settes. Det gjelder både fordel ingen 
mellom helsesektoren og andre områder, 
mellom ulike nivåer i tjenesten som 
kommuner versus sykehus, og  mellom 
somatikk og psykisk sykdom. beslutning- 

ene må være kunnskaps baserte, men må 
fattes av politikere.

Det andre nivået handler om hvordan 
vi skal ta de økonomiske valgene 
innenfor rammene, fastslå retnings-
linjer, innføre nye og dyre behandlinger 
og legemidler, og hvilke prinsipper 
som skal ligge til grunn for prioritering 
mellom ulike pasientgrupper. Her er 
fagkunnskap nødvendig, men i sin 
endelige konsekvens er beslutningene 
også her politiske. Derfor er det viktig 
at de er politisk forankret, selv om de 
delegeres til faglige myndigheter.

Innlegg av Bent Høie, leder av Stortingets helse- og omsorgskomité. Stortingsrepresentant for Høyre.››

Åpen prioritering
Prioritering er nødvendig, men smertefullt: noe må nedprioriteres, for at noe  
annet skal prioriteres. Av prioriteringens tre nivåer er to av disse politiske, mens 
det tredje nivået utøves av fagfolkene. Prioriteringer er ofte gode formål mot 
gode formål Men med åpen diskusjon er et mer rettferdig helsevesen mulig. 
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Det tredje nivået er underlagt polit iske 
føringer gjennom lover og forskrifter, 
men er i sin natur faglig. Det er legen 
som skal vurdere pasientens behov for 
behandling.

Køer er lite egnet prioriteringsvirkemiddel
Vi må være villige til å diskutere virke-
midler for prioriteringer. I et helse vesen 
som i dag er preget av køer og ventetider, 
og at folk i økende grad kjøper seg ut av 
den offentlige køen ved å bruke private 
tilbud, er det klart at dette utfordrer like- 
behandling sidealet som politikken har 
ønsket. Køer er, som også Lønning II-ut- 
valget slo fast, et dårlig prioriteringsvirke- 
middel, da man risikerer at sårt treng-
ende blir ventende. Derfor mener jeg vi 
må se på kapasitetsutvidelse og køreduk-
sjon som et gode, og ta i bruk private for  
å klare dette. raskere helsehjelp vil ikke 
gi flere syke, og det er – i tråd med disku-
sjonen over – helsepersonells ansvar å 
henvise på bakgrunn av behov.

Reformer egenandelssystemet
Dagens egenandelssystem i helse-
sektoren bygger ikke opp under priori-

teringsmål, samhandling i helsevesenet 
eller evner å skjerme dem med størst 
behov. Det er derfor behov for en 
 helhetlig gjennomgang av egenandels-
systemet slik at det bygger opp under 
målene om å skjerme de med store 
utgifter, og stimulerer til samhandling 
mellom nivåene og til prioritering.

Fjern unødvendige  
og ineffektive prosedyrer
Ofte, som også i Helsedirektoratets 
 rapport Prioriteringer i helsesektoren 
(2012), illustreres prioriteringsdilemma-
ene med saker der godt formål står mot 
godt formål. som hvordan man veier 
livsforlengende behandling av en pasient 
med hodeskader mot psykiatrisk behand-
ling av barn. I praksis er imidlertid be-
hovet for nedprioritering antagelig større 
enn man aner innenfor behandlinger der 
det gode formål er mindre entydig. 

resultatet er neppe direkte overfør-
bart, men det amerikanske Choosing 
Wisely-prosjektet er i så måte interes-
sant. Ni medisinske spesialiteter kom 
opp med en liste over 45 prosedyrer, 
inkludert en rekke tester som er vanlige 

i dag, som de mente overbrukes. Ikke 
for å spare penger, men fordi mange 
tester i sum gjør mer skade enn gavn. 

slike perspektiver understreker ver-
dien av forskning, utprøvende behand-
ling og kunnskap om hva som virker og 
ikke. Prioritering er også å vurdere effekt 
og sikre at ressursene brukes effektivt.

Forebygging må lønne seg
et annet aspekt er om helsevesenet  
og kommunene i tilstrekkelig grad har 
rammer, insentiver og oversikt til å 
tenke helhetlig og langsiktig. Fore-
bygging har det paradokset at det 
 koster i dag, og inntjeningen er langt 
frem i tid. Likeledes vil forebygging av 
psykiske lidelser være en kostnad for 
kommunen, og en innsparing for Nav 
– grovt sagt. en gjennomgang må til for å 
se om det er mulighet for forbedr ede og 
mer hensiktsmessige prioriteringer. 

Dette er bare et lite utvalg av om råder 
der endringer er nødvendig. Likevel er 
det et privilegium at vi i Norge klarer å ha 
en åpen debatt om dette temaet. skal vi 
lykkes med å  prioritere i helsepolitikken 
må vi ha en åpen og demokratisk debatt. •
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rådets 25 medlemmer representerer 
lederne av den sentrale helseforvalt-
ningen, lederne av de regionale helse-
foretakene, Kreftregisteret, statens 
legemiddelverk, Nasjonal kompetanse-
enhet for minoritetshelse, ledere innen 
kommunehelsetjenesten og Ks, ledere 
innen universitets- og høyskolesekt-
oren, ledere av brukerorganisasjoner, 
samt medlemmer med særlig kompe-
tanse innen helseøkonomi, pleie- og 

omsorgsforskning og innvandrerhelse.
Alle – rådsmedlemmer, sekretariat, 

befolkning – kan fremme saker for 
behandling i rådet. sekretariatet har 
ansvar for å presentere relevante 
 problemstillinger for rådets medlem-
mer som beslutter om saken skal 
 behandles (se figur 1).

rådet har en rådgivende funksjon, 
og skal gjennomføre prosesser med 
sikte på at aktørene utvikler felles 

situasjons- og problemforståelse og 
god samhandling. På dette grunnlaget 
skal det gis råd om videre prosess-
messig håndtering av saker. rådet skal 
medvirke til dialog mellom myndig-
heter, tjenesteytende virksomheter, 
brukerorganisasjoner og faglige 
 organisasjoner/fagforeninger.

På rådets hjemmesider www. 
kvalitetogprioritering.no ligger gode 
oversikter over temaområder og saks-

Litt om Nasjonalt råd for kvalitet  
og prioritering i helse- og omsorgstjenesten

Nasjonalt råd for kvalitet og prioritering i helsetjenesten så dagens lys i 2007. I den 
første 4-årsperioden fantes ikke «omsorg» i tittelen. Da rådet ble nyoppnevnt i 2011  
ble omsorgstjenesten tatt med i både tittel og mandat fordi helsetjenesten og pleie- og  
omsorgstjenesten er nødvendige deler i et samlet tilbud til befolkningen. Med denne utvid- 
elsen av rådets mandat følger også et sterkere fokus på førstelinjetjenesten og sammen-
hengene mellom kvalitet og prioritering i de ulike nivåene av helse- og omsorgstjenesten. 
Prioriteringer på det ene nivået får som regel konsekvenser for det andre nivået.

Figur 1:

Innlegg av Anette Fosse, fastlege og sykehjemslege Mo i Rana››
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typer som har vært og er til behandling 
i rådet (se figur 2). rådets møter er 
åpne for alle, og sakspapirer og refera-
ter offentliggjøres på hjemmesiden 

Min funksjon i rådet
Jeg representerer ingen organisasjon, 
men skal bidra til å målbære første-
linjens perspektiv. Jeg holder kontakt 
med Legeforeningen og Ks for å få inn-
spill til kommende saker. Jeg pleier å 
sende link til sakspapirene til Lege-
foreningens generalsekretær, som 
videresender til sentralstyret slik at de 
som ønsker det kan komme med inn-
spill til meg. Jeg kontakter også på eget 
initiativ kolleger som kan hjelpe meg 
med å vurdere saker før rådsmøtene.

Jeg prøver å ivareta et bredt og over-
ordnet blikk på helsetjenesten for å 
sikre at sammenhengene og den gjen-
sidige påvirkningen og avhengigheten 
mellom nivåene blir en del av rådets 
vurderingsgrunnlag. som fastlege og 
sykehjemslege er jeg godt forankret i 
førstelinjetjenesten, og som praksis-
koordinator i Helgelandssykehuset ser 
jeg ofte sakene gjennom spesialisthel-
setjenestens briller også. Jeg har tidlig-
ere vært både kommunestyremedlem 
og styremedlem i helseforetak, og har 

deltatt i departementale arbeids-
grupper. Dette har gitt en bred vurde-
ringsplattform som er nyttig i de kom-
pliserte og sammensatte sakene som 
kommer til behandling i rådet.

Rådet har slik jeg ser  
det fire hovedtyper av saker:
1.  Overordnede, prinsipielle tema som 

favner bredt og kan gi opphav til 
videre føringer for enkeltsaker. I år 
har vi hatt en vignett om sosial ulik-
het i helse og en vignett om beta-
lingsvillighet for helsetjenester  
privat/offentlig) som er eksempler 
på dette. begge disse vignettene er 
under videre bearbeiding i sekretar-
iatet med tanke på drøfting i rådet.

2.  saker som dreier seg om organise-
ring av helsetjenesten, arbeidsdeling 
mellom nivåer og profesjoner.

3.  saker som involverer forskning og 
utdanning.

4.  saker om enkeltlegemidler, utstyr, 
teknologi osv

rådet skal vurdere sakene og gi råd 
basert på best mulig kunnskap. sam-
mensetningen av rådet gir en bred 
kunnskapsbase som bidrar til grundig 
belysning av sakene. Det kan være en 

utfordring å ikke bevege seg for langt 
inn i politikk-området. 

Kost/nytte-vurderinger er en del av 
rådet oppdrag. spesielt i saker om 
enkeltlegemidler o.l., men også i de 
andre sakstypene, blir ofte vurderings-
vinklingen om vi skal være for eller 
mot innføring av et legemiddel eller 
utstyr, der avveiningen baserer seg 
isolert på om enkelttiltaket tilfreds-
stiller kriteriene om alvorlighet, kost/
nytte og effekt/nytte, men der vi ikke 
på en systematisk måte trekker inn 
alternativ bruk av de samme ressurs-
ene. et tiltak eller et legemiddel kan 
isolert sett være kostnadsnøytralt, og 
dermed se ut som at «det koster ingen-
ting i totalregnskapet, derfor er det 
uproblematisk å innføre det», men i et 
bredere perspektiv vil det likevel gå på 
bekostning av noe annet (som kanskje 
også isolert sett er kostnadsnøytralt). 
Det er etter min mening ønskelig å få 
etablert en systematisk tilnærming til 
elementet «alternativ bruk av ressurs-
ene» slik at alle saker der det er aktuelt 
blir «silt» gjennom også en slik reflek-
sjon. en drøfting av ulike alternativer 
kan bidra til et bredere beslutnings-
grunnlag for politikere og andre som 
skal bruke rådets anbefalinger. •

Temaer som er aktuelle for behandling i rådet er:
1. Prinsipper for prioriteringsprosesser, både i kommune- og spesialisthelsetjenesten.

2.  spørsmål knyttet til om det utvikler seg eventuelle uakseptable forskjeller i tjenestetilbudet på tvers av fagområder, 
geografi eller sosiale grupper og gi råd om hvordan slike forskjeller kan motvirkes.

3.  spørsmål knyttet til innføring av ny og kostbar teknologi/legemidler i helse- og omsorgstjenesten.

4.  spørsmål knyttet til fordeling og bruk av nasjonale tjenester i spesialist- og primærhelsetjenesten.

5.  spørsmål knyttet til utvikling av nasjonale retningslinjer på særlige områder for å ivareta et likeverdig helsetilbud  
av god faglig kvalitet.

6.  spørsmål knyttet til samhandling mellom spesialisthelsetjenesten og kommuner, herunder forebygging, folkehelse, 
omsorgstjenester og behandlingsformer som påvirker kvalitet, arbeidsdeling og dermed prioritering, ressurs- og 
kompetansefordeling mellom de ulike nivåene i helsetjenesten.

7.  rådet skal delta i vurderingen av befolkningsrettede tiltak som screening og vaksiner.  

8.  rådet skal gi råd om prioritering av offentlig initierte kliniske studier.

Figur 2:
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Politikerne har signalisert, blant annet 
på bakgrunn av samhandlingsrefor-
men, en relativt sett mindre vekst i 
spesialisthelsetjenesten fremover. 
mange sykehusleger er derfor bekym-
ret for at en slik overordnet prioriter-
ing skal gå ut over spesialisthelsetjen-
esten, bremse forskning og dermed 
svekke den rivende medisinske utvik-
lingen som kontinuerlig finner sted  
og som har gitt mange pasienter nye 
behandlingsmuligheter.

Samtidig ser vi også utfordringer i den 
daglige prioriteringen på sykehusene, 
og det er kanskje derfor et nytt priori-
teringsforslag er på trappene. Dagens 
prioriteringsforskrift har slik jeg ser 
det mye godt i seg.  enkelt sagt er  
intensjonen at de sykeste og de som 
har størst gevinst av behandlingen,  
skal prioriteres først i køen. samtidig 
er det en urimelig stor variasjon mellom 
sykehus vedrørende hvilke pasienter 
som får rett til nødvendig behandling 
(garantipasienter) og hvem som får 
rett til annen helsehjelp. Fokus på  
fristbrudd er også til tider så stort  
at medisinske prioriteringer må vike  
for jussen. samtidig ser vi også at sam-
menhengen mellom nye pasientrettig-
heter og tilføring av ressurser ofte er 
svak hvilket gjør prioritering ytter-
ligere problematisk.

Prioritering utfordres også av den 
medisinske utviklingen, og eksempler 
på medisinske fremskritt er mange.  
en rekke kreftformer har fått en langt 

bedre prognose. Innen det kirurgiske 
fagfeltet er avanserte behandlingstek-
nikker utviklet inkludert bruk av ro-
botkirurgi.  Intensivmedisinen bidrar 
til at langt flere alvorlig skadde og syke 
blir reddet. Prehospitale tilbud som 
Norsk Luftambulanse sikrer en langt 
raskere og mer effektiv tilgang på 
høyspesialisert medisin i feltet. Ny-
fødtmedisinen har bidratt til gode liv 
for mange prematurt fødte barn, og 
infeksjonsmedisinens utvikling gir et 
langt bedre og ikke minst lengre liv  
f. eks. for mange HIV pasienter. Innen 
laboratoriefag har nye teknikker gjort 
det mulig med mer presis og rask  
diagnostikk, og det er grunn til å tro at 
stadig ny genetisk kunnskap vil påvirke 
fremtidig medisin betydelig. 

Hjertesykdom er fortsatt en dominer-
ende dødsårsak i vårt land; et fagom-
råde jeg kjenner godt og vil beskrive 
litt nærmere. 

Akutt hjerteinfarkt er et godt eksem-
pel på hvordan små og store medisinske 
nyvinninger har betydning for overle-
velse og folkehelse. Innføring av over-
våkningsenheter, acetylsalisylsyre 
(blodfortynnende medisin), trombolyse 
(oppløsning av blodpropp) og utblok-
king (PCI) har steg for steg redusert 
dødeligheten betydelig. Ved innleggelse 
på sykehusenes overvåkningsavdelinger 
er dødeligheten nå nede på 3-5 % mot 
ca. 30 % noen tiår tilbake. siden minut-
tene teller, bidrar helikopterplattformer 
på sykehusområdene til raskere be-
handling og mulighet for enda bedre 

Innlegg av Kjell Vikenes, overlege dr. med., 
styremedlem i Overlegeforeningen

››

•

Høyspesialisert
medisin og prioritering
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resultater.  TAVI/mitraclip, innsetting 
av hjerteklaffer via blodårene, er et nytt 
og livsforlengende tilbud til eldre pasi-
enter som man tidligere ikke har kunnet 
gi klaffer grunnet for høy operasjonsri-
siko. CT av hjertet er nå tatt systematisk 
i bruk for undersøkelse av blodårer hos 
pasienter med antatt lav risiko for hjerte- 
sykdom. Denne undersøkelsen er effek-
tiv, og mange pasienter kan undersøkes/
avklares på kort tid og med svært liten 
risiko.  Radiofrekvensablasjon (RFA) 
brukes til å behandle rytmeforstyrrelser 
i hjertet. Legen fører inn elektroder i 
hjertet og kan «brenne av»  ekstra led-
ningsveier. mange pasienter har fått et 
nytt liv etter denne behandlingen og 
kan ofte slippe bruk av medikamenter 
som kan gi plagsomme bivirkninger. 
stor dugnadsinnsats har nå også gitt 
ventetider på et mer akseptabelt nivå. 
Hjertestartere redder mange liv.  en-
heten, en avansert datamaskin, er blitt 
stadig mindre og dermed enklere å 
implantere.  Den kan programmeres til 
å avgi et eller flere små strømstøt ved 
alvorlige rytmeforstyrrelser eller hjerte-
stans via ledninger inne i hjertet. man 
kan nå fjernteste pacemakere/hjerte-

startere via telefon (Care Link) og der-
med spare pasienten for lange reiser og 
samfunnet for store kostnader.  Ekko-
kardiografiske undersøkelser (ultralyd 
av hjertet) har nå en helt annen kvalitet 
enn før både vedrørende billedkvalitet 
og kompetanse hos hjertespesialistene. 
man kan dermed slippe å gjøre mer 
risikofylte undersøkelser i utredningen 
av f. eks. klaffelidelselser. Ved bruk av 
kontrast og samtidig belastning av 
 hjertemuskelen kan man på en rask  
og skånsom måte finne ut om det er 
områder av hjertet som har dårlig blod-
forsyning og bør undersøkes nærmere. 
Hjertekirurgien utvikler seg kontinuer-
lig. bedre utstyr, nye teknikker og god 
for- og etterbehandling øker overlevelse 
og gjør det mulig å behandle svært dår- 
lige pasienter. bruk av skop (bøyelige 
rør med «kamera»  i tuppen) gir mindre 
arr, kortere liggetid og mindre besvær 
for pasientene etter operasjonene. 

Det vil være avgjørende for god  
ressursbruk fremover å bygge pasient-
behandlingen på oppdatert medisinsk 
viten rundt effekt på sykdom/plager, 
prognosegevinst og nytte vs. kostnad. 

Legeforeningen, spesielt via de fag-
medisinske foreninger og spesialitets-
komiteene, må aktivt gå inn og definere 
hva som er god medisinsk praksis, 
 arbeide frem hensiktsmessige guide-
lines og stille høye krav til kompetanse 
hos spesialistene. Det er grunnleggende 
viktig for å kunne prioritere på en mest 
mulig forutsigbar og presis måte.    

Kvalitet og pasientsikkerhet må alltid 
være helt sentralt i all pasientbehand-
ling og prioritering. Det krever tid til 
pasientene. man må derfor passe seg 
vel for å undervurdere ressursbehovet 
i spesialisthelsetjenesten fremover. Det 
vil være uklokt å prioritere ned godt 
dokumentert behandling i sykehusene 
til fordel for eksempel mer forebygg-
ende arbeid i kommunene. Politikerne 
bør i stedet ta høyde for et jevnt økende 
ressursbehov både i primær- og spesia-
listhelsetjenesten og regne med en 
fortsatt sterk medisinsk utvikling.  

Mange pasienter har fått høyspesiali-
serte behandlingstilbud som ikke fantes 
for få år siden. Denne utviklingen vil 
fortsette og vil medføre behov for økte 
ressurser i sykehus selv om samhand-
lingsreformen skulle bidra til å avlaste 
noe. Alderssammensetning og ikke 
minst økt folketall (man regner med  
at folketallet øker med en million her i 
landet frem mot 2030 og 2 millioner 
frem mot 2050) vil også legge press 
både på primær- og spesialisthelsetjen-
esten. Høy alder er ikke i seg selv et 
hinder for behandling, og flere eldre  
vil etterspørre avanserte medisinske 
tjenester fremover. God overordnet 
prioritering vil være viktig, men medi-
sinen er i økende grad blitt internasjo-
nal og informasjonstilgangen enorm. 
Det vil derfor ikke være lett i praksis 
for politikere/administratorer/leger å 
stanse etableringen (hvis ønskelig) av 
nye tilbud som er tilgjengelig i den 
store verden. 

Min påstand vil derfor være at frem-
tidens medisin, også i Norge, i økende 
grad vil bli mer brukerstyrt og mindre 
politiker- og kunnskapsstyrt. Det må vi 
som leger forsøke å bidra til blir hånd-
tert på en faglig klok måte.  •

Min påstand vil være at fremtidens medisin, også i 
Norge, i økende grad vil bli mer brukerstyrt og mindre 
politiker- og kunnskapsstyrt. Det må vi som leger for-
søke å bidra til blir håndtert på en faglig klok måte.
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Prioriteringsforskriften er verktøyet 
Departementet har gitt oss som vei- 

leder. Den brukes først og fremst til å 
prioritere mellom pasienter (bestemme 
hvem som skal få behandlingsgaranti), 
og i liten grad til å prioritere ressurs-
bruken innad i sykehuset eller mellom 
sykehusene. I pasientrettighetsloven 
og forskriften så ligger det implisitt at 
sykehusene skal forholde seg til loven 
også når det gjelder hvordan ressurs-
ene brukes. 

Forskriften betyr at man i en avdel-
ing med tilbud til ulike pasientgrupper 
skal prioritere pasientene med lov-
festet rett til helsehjelp. Avdelingen må 
derfor ha en fleksibel ressursbruk som 
forutsetter betydelig omstillingsevne 
avhengig av pasienttilsiget basert på 
rettighetsloven. For en klinikkleder 
innebærer dette eventuelt å flytte 
 ressurser fra ett fagområde eller en 
avdeling som behandler uprioriterte 
pasienter til avdeling som ikke klarer  
å håndtere rettighetspasienter. Til-
svarende skal sykehusets direktør 
prioritere klinikkene med venteliste-
utfordringer. Dette forutsetter imidler-
tid at man har områder med over-
kapasitet i klinikken eller sykehuset.

Når det gjelder dagens situasjon ved 
sykehuset og i klinikken jeg selv leder, 
så preges den av mangel på handlings-
rom fordi vi ikke har kapasitet til annet 
enn de mest prioriterte pasientgrupp-

ene. Det medfører at jeg som klinikk-
leder ikke kan løse prioriteringsut-
fordringene ved å flytte ressurser 
mellom avdelinger. Vi har også proble-
mer med å håndtere øyeblikkelig hjelp 
på flere områder, og dette går utover 
elektiv drift med ikke akseptable stryk-
ningstall for denne virksomheten. 
Plikten til å ivareta øyeblikkelig hjelp 
tilsier at dette må prioriteres foran 
elektiv drift med konsekvenser for 
ventelistepasienter. Vi har derfor et 
stort antall fristbrudd på pasienter 
med prioritert rett til helsehjelp og 
samtidig lange ventelister på pasienter 
uten prioritert rett til helsehjelp. Av 
den grunn rives jeg mellom på den ene 
siden krav til klinikken fra overordnet 
nivå gjennom oppdragsdokumentet 
som er utfordrende, og nedenfra av krav 
om økte ressurser for å få endene til å 
møtes i dagliglivet slik at helsearbeid-
erne kan yte helsehjelp med kvalitet. 

med tett oppfølging av ventelistene 
kjenner jeg personlig på de skjebnene 
som venter altfor lenge på operasjon/
behandling ved klinikken som med 
sine 14 av de 35 definerte landsfunk-
sjonene har tungt ansvar for de 
 nasjonale oppgavene. 

Valgene som klinikkleder i denne 
situasjonen er derfor enten å forholde 
seg til overordnede krav og gjennom-
føre beinharde kutt, eller å bruke 
kunnskapen om situasjonen til å på-

virke beslutninger ved å si fra og bidra 
til at man samlet kan komme lenger i å 
oppfylle kravene. 

med manglende handlingsrom til 
selv å løse pålagte oppgaver som følge 
av diskrepans mellom krav og ressurser, 
så er det det min plikt å si fra. Dette er 
den eneste måten høyere nivåer selv 
kan få mulighet til å korrigere kursen, 
enten ved å omprioritere eller ved å gi 
instrukser på hva som skal nedpriori-
teres. Her beveger medisinen seg fra 
rene medisinske utfordringer til å 
handle om politiske prioriteringer på 
hva vi skal bruke de medisinske ressurs - 
ene til. Dette er naturligvis ikke behag-
elig for politikere og overordnede  
administrative beslutningstagere, men 
like fullt et ansvar de må dele med oss. •

Innlegg av Olav Røise, Klinikkleder og professor, Klinikk for kirurgi og nevrofag, OUS››

Prioriteringer
– sett fra en klinikkleders ståsted
Medisin handler om prioriteringer, samfunnsøkonomi og  
politikk. Politikerne setter rammer for det som skal brukes i 
helsetjenesten, men er lite villige til å fortelle oss hva vi skal 
prioritere ned når de økonomiske rammene ikke strekker til. 
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Jeg har vært FTV for Ylf og Of i 
Helse Førde, i tillegg styremedlem  

i Overlegeforeningen og  Helse Vest 
styret. bakgrunnen som tillitsvalgt har 
gjort overgangen til leder noe lettere.  
Kunnskap om lover, regler og tariffav-
taler er god ballast.  samtidig er det  
en utfordring å unngå å møte seg selv i 
døren. I overgangen er det viktig å ha 
med seg bakgrunnen for de fremfor-
handlede rettigheter, og en klar over-
bevisning om at faglig fordypning/
kurs/utdanningspermisjon er viktig  
for å utvikle avdelingene og sikre  
kvaliteten.  Innsikten som styreverv-
ene gir på regionalt og nasjonalt nivå 
har bidratt positivt i lederjobben.

Omorganisering
Foretaket var inne i en stor omorgani-
sering, politisk var det besluttet å legge 
ned en fødeavdeling og en forsterket 
fødestue.  Dette var plutselig en opp-
gave som jeg skulle løse. Presset var 
stort fra media og aksjonsgrupper, 
stemningen var opphetet.  Jeg var 
heldig å ha lokale fagpersoner med 
evne til å se framover, og som var vil-
lige til å være med i utformingen av det 
fremtidige medisinske tilbudet. med 
faglig fokus ble dette utformet, og jeg 
fikk en bekreftelse på at de ansatte er 
avdelingens største ressurs.  Prosessen 
som kunne fremstå som uoverkomme-

lig, utviklet seg til et positivt samarbeid 
også med kommunene. sammen fant vi 
løsninger som både løste utfordringer  
i første og andrelinjetjenesten. 

Kliniker og leder
I et mindre foretak kan man som leder 
fortsatt ha en fot i klinikken, dette er en 
styrke.  Det å være en del av avdelingen 
i det daglige gjør at en hele tiden får 
«input»  fra medarbeiderne, og det er 
ikke tvil om at de som har skoene på  
er de som får gnagsårene. Faren ved å 
kombinere ledelse og klinikk er at man 
risikerer å bli fritidsleder/kveldsleder, 
dette er spesielt for oss som leger.  
Andre yrkesgrupper som går inn i 
 ledelse blir i større grad heltidsledere.  
Innen egen klinikk har jeg en leder  
som ser nytten av å ha legeledere i de 
kliniske avdelingene. De ukentlige 
 ledermøtene er korte og poengterte,  
og det utvises en forståelse for dobbelt-
rollen de fleste lederne er i. Vår oppgave 
er å balansere mellom rollene, og unngå 
å havne i en av grøftene.  

Fag og kvalitet er i økende grad tema, 
og økonomien bruker en mindre tid på.  
Avdelingslederne rapporterer måned-
lig i forhold til økonomi, ventelister, 
fristbrudd, sykefravær, epikrisetid, 
trygg kirurgi og sykefravær. Verktøyet 
som gir oss oversikt over dette har 
utviklet seg i riktig retning de senere 

årene.  Informasjonen ligger i en portal 
som fortløpende oppdateres. som 
leder har jeg til enhver tid tilgang til 
oppdatert informasjon.  Tidsbruken til 
denne rapporteringen har gått ned, og 
det har medført at ledere på alle nivåer 
har bedre oversikt og et nærere for-
hold til økonomien.

Poliklinisering, timeskirurgi 
og ressursbruk
Foretaket har gjennom et forbedrings-
program oppnådd en nødvendig vrid-
ning av behandling fra innleggelse til 
poliklinikk og dagkirurgi. Opprettelse 
av drop-in anestesipoliklinikk, alle 
pasienter får operasjonsdato på poli-
klinikkdagen, strykningsprosenten  
er redusert til under 5%. For egen 
 avdeling er antallet senger redusert  
fra 20 til 3, gynekologisk sengepost  
er nedlagt og er en del av barselavdel-
ingen.  Legene og Legeforeningen 
lokalt var viktige og villige bidrags-
ytere i prosjektene, man hadde et faglig 
utgangspunkt, økonomi ble et resultat 
av faglige endringer. som leger var det 
opplagt at pasienter ikke skal være på 
sykehus lenger enn nødvendig. Ut-
fordringen i det nye systemet er at 
kravet til legene, ikke minst i dagtiden 
har økt, og dette har medført behov  
for økte legeressurser og mindre pleie-
ressurser.

Sykehushverdagen
– livet som avdelingssjef

Innlegg av Tom Guldhav, styremedlem i Of

Undertegnede med spesialitet i fødselshjelp og kvinnesykdommer, kom i  2010 inn  
i rollen som leder på avdelingsnivå.  I første runde som medisinsk faglig ansvarlig,  
deretter som avdelingssjef. Erfaringene i disse rollene har gitt meg et grunnlag for  
refleksjon over ledelse av kliniske avdelinger. 
  En undrer seg over om en i sykehusene har skapt en egen yrkesgruppe  

som kun har som oppgave å utmatte fagressurserne på avdelingsnivået.
  Håpet om å kunne løfte blikket, bruke mer tid på fagutvkling i avdelingen,  

starte opp forskning og heve kvaliteten og kunnskapen ytterligere.

››
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Overordnede krav om null fristbrudd, 
ingen langtidsventende og 20 dagers 
garanti til kreftpasienter har medført et 
ytterligere press på lege ressursene.  
signalene som kommer om vesentlig 
økte krav til rask vurder ing av henvis-
ninger gir et ytterligere trykk. Her rives 
det i fagligheten hos legene.  På den ene 
siden skal pasientbehandlingen priori-
teres, på den andre siden skal legeres-
sursene brukes på at alle henvisninger 
uavhengig av hastegrad skal vurderes 
innen en vesentlig kortere tidsfrist.   
De samlede pålegg ene gir ikke rom for 
prioritering av hva som er viktigst. Kan-
skje burde større del av prioriteringen 
ligge hos hen visende lege?  De krav som 
signaliseres vil på avdelingsnivået kreve 
ytterligere legeressurser, hvis ikke er 
det en overhengende risiko for økte 
fristbrudd og lengre ventetid. Det var jo 
det vi i utgangspunktet skulle ha bort.

Seniorkonsulentismen  
og prosjektionaliseringen
Ønsket om å gjøre endringer, forbedre 
og løse utfordringer virker av og til 

ustoppelig.  mange av prosjektene er 
drevet av en god hensikt, hvem vil vel 
være i mot å redusere antallet pasient-
skader, forbedre det globale miljøet, 
bedre hjemmesider, utadrettet infor-
masjon og  andre systemforbedringer 
av ulike typer.  som avdelingsleder 
føles av og til denne strømmen av 
 prosjekter, som alle fremstilles som 
like viktige, utmattende. en undrer  
seg over om en i sykehusene har skapt 
en egen yrkesgruppe som kun har som 
oppgave å utmatte fagressursene på 
avdelingsnivået.  Prosjektene er av-
hengige av de faglige ressursene for å 
oppnå et godt resultat. For hver enkelt 
konsulent er eget prosjekt det viktig-
ste, og det er uforståelig at ikke fag-
personene kan stille opp. 

en strammere vurdering av når 
 prosjekter må gjennomføres, og ikke 
minst en prioritering av de prosjektene 
som er viktigst for å løse vår «egent-
lige»  oppgave, behandling av syke 
 mennesker, etterlyses av faggruppene 
på avdelingsnivået.  Å tilrettelegge 
tidsbruken i forhold til den knappeste 

ressursen, fagpersonene, og ta hensyn til 
den daglige driften i tidsplanleggingen 
er viktig om man ønsker å lykkes.

Frihet?
Lange og krevende omorganiseringer.  
Nedleggelser og sammenslåinger.  en 
økonomi som etter hvert er snudd fra 
rødt til grønt, gjennom hardt arbeid av 
hver enkelt ansatt. Fristbrudd som er 
borte, gangpasienter som er borte, 
langtidsventende som er borte.  Ja, slik 
er faktisk hverdagen i dag, mange mål 
er nådd. Det kommer helt sikkert nye 
hinder som skal forseres. men med en 
hverdag som i mye større grad dreier 
seg om fag enn økonomi, er mulig-
heten absolutt tilstede for at jeg som 
leder og lege kan bidra til rask, trygg  
og veldokumentert behandling til de 
pasientene som trenger det.  

Håpet om å kunne løfte blikket, bru-
ke mer tid på fagutvikling i avdelingen, 
starte opp forskning og heve kvaliteten 
og kunnskapen ytterligere.  Det er det 
som driver en videre. Det var jo derfor 
jeg ble lege, og leder?  •
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Vi er samfunnets portvoktere til 
helsetjenestene og til trygdeytel-

ser. Vi skal ta vare på pasientene og vi 
skal ta vare på systemet. Dette merket 
vi i sykemeldingsdebatten for et par år 
siden hvor det plutselig var legenes feil 
at så mange var sykemeldt. Vi var for 
slepphendte med våre signaturer, vi 
slurvet i forhold til å bruke delvis syke-
meldt mulighetene og vi fulgte ikke 
opp godt nok.

samtidig er det slik at når vi ikke får 
den veksten i budsjettet som vi mener 
at vi trenger, så sier vi at politikerne får 
overta det å prioritere. men det klarer 
ikke politikerne. De har ikke den fag-
lige innsikten som trengs, men de har 
heller ikke evnene som skal til. De har 
hatt både Lønning I og Lønning II 
utvalgene, og her er det fastslått at de 
som er sykest skal prioriteres før de 
som ikke er så syke. Dersom man ser 
på hvilke pasientgrupper som i denne 
tiden er priritert ned, så er det kos-
metisk kirurgi og mannlig sterili  - 
sering. Dette utgjør promiller av  
aktiviteten.

rett skal være rett: Pasientrettig-
hetsloven innførte begrepet rett til 
nødvendig behandling. Dersom visse 
kriterier tilfredsstilles så skal en pasi-
ent innrømmes en rett til behandling, 
og en tidsfrist for når denne behand-
lingen skal starte opp. Dette har ført til 
at de presumtivt sykeste er blitt priori-
tert foran de som er mindre syke. 
 Høyres helseminister 2004-2005 
 Ansgar Gabrielsen innførte med et 

pennestrøk prinsippet om at veksten  
i psykiatri skulle være større enn i 
somatikken. Foretakene fulgte nok 
dette i budsjettarbeidet, men ofte 
 klarte de ikke å bruke opp pengene  
i psykiatrien, og overskuddet ble ofte 
brukt til å dekke opp underskuddet i 
somatikken.

Nå har regjeringen foreslått endr-
inger slik at alle pasienter som har 
behov for helsetjenester også får rett  
til helsetjenester. sammenlignet med 
dagens system er det ca 500.000 flere 
pasienter som får rett til behandling. 
Overlege Hans Petter Næss fra Vest-
fold er ikke enig i at dette nødvendigvis 
er en bedring for pasientene. I et inter-
vju i Dagens medisin 17. oktober sier 
han: «Når alle prioriteres, prioriteres 
ingen» . Les intervjuet via link nederst  
i artikkelen.

Også Nasjonalt råd for kvalitet og 
prioritering i helse- og omsorgssektoren 
har kommet med utspill i høst. De fore- 
slår en maksgrense for hva det offent-
lige skal bidra med av ressurser for å 
vinne leveår. Diskusjonen startet friskt, 
men politikere avviste hele problema-
tikken i løpet av første dag. Dette er en 
debatt tidligere helsedirektør bjørn 
Inge Larsen har forsøkt å dra i gang 
årlig, men til nå har han ikke lykkes. 
Det blir spennende å se hva han får til 
som departementsråd.

Det er alltid lett å sette søkelyset på 
politikernes feil og mangler. Prioriter-
inger er også en sak for den enkelte av 
oss overleger i vårt virke i hverdagen.

Våre etiske regler sier i § 12: En lege 
skal i sin virksomhet ta tilbørlig hensyn til 
samfunnets økonomi. Unødige eller over-
flødig kostbare metoder må ikke anvendes. 
Lenger ned i samme paragraf heter det: 
Legen må bidra til at medi sinske ressurser 
fordeles i henhold til allmene etiske  
normer. En lege må ikke på noen måte 
søke å skaffe enkeltpasienter eller grupper 
en uberettiget økonomisk, prioriterings-
messig eller annen fordel.

Ved mangel på ressurser innen sitt 
ansvarsområde bør legen melde fra.

Det siste pleier vi å være flinke til. 
men er vi flinke nok til å være kritiske 
til egen virksomhet?

La meg trekke frem et par eksempler:
Unødvendige undersøkelser: 
Gjør vi for mange undersøkelser hvor 
sannsynligheten for å finne noe som 
har betydning på sikt er liten/minimal? 
eksempler er artroscopier av knær 
hvor vi sier at det bør gå minst 3 måne-
der før operasjonen for da vil det for de 
fleste ha gått over av seg selv. eller 
gastroscopier av unge kvinner uten 
vekttap eller fall i Hb/positiv hemofec? 
sjansen for å finne noe alvorlig er til-
nærmet null.

Fordeling mellom sektorer: 
Ansgar Gabrielsens tiltak for å sikre at 
psykiatrien fikk minst like stor vekst 
som somatikken er et unntakseksem-
pel. De fleste budsjettprosesser i syke-
husene bygger på en viss prosentvekst 
til alle avdelinger sammenlignet med 

Leger og prioriteringer

Av Arne Laudal Refsum, redaksjonskomitéen

Vi leger ynder å si at vi er pasientens advokat inn i systemet.
Dette er ofte sagt litt som en motsetning til at «systemet»  mener at vi skal 
være lojale mot det, enten det nå er departement, sykehusdirektør eller  
klinikksjef. VI har også ofte opplevd at når systemet følges, og media får tak  
i saken, er det ikke lenge før politikere eller andre ledere bøyer unna og av-
viker fra regler, retningslinjer og prioriteringsveiledere, og lar enkeltpasienter 
slippe til ytelser de egentlig ikke skulle hatt. Mens vi sitter igjen med skjegget  
i postkassa.

››
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fjorårets budsjett, mens en refordeling 
mellom avdelingene og dermed pasi-
entgruppene sjelden skjer på eget 
 initiativ. Her venter vi på at politikerne 
gjør jobben for oss ved ekstrabevilgn-
inger som f.eks. nå kom til rekonstruk-
sjon for brystkreftpasientene.

Unødvendig (?) behandling: 
er vi modige nok nær livets slutt å si  
at nok er nok? skal vi gjennomføre en 
tarmkreftoperasjon hos en pasient som 
også har massivt med spredning og 
hvor utkomme er gitt, og hvor pasienten 
(enda) ikke har symptomer fra selve 
svulsten? skal demente pasienter på 
sykehjem som får pneumoni eller  
hjerteinfarkt ha behandling, eller skal 
vi si at dette er en naturlig slutt på 
livet, og gi lindrende behandling,  
såkalt morfin og prest?

Den motsatte tilnærmingen ble 
 anskueliggjort i en undersøkelse fra 
ortopedisk avdeling Haukeland sykehus 
som viste at færre demente ble reope-
rert etter hoftebrudd enn hos kognitivt 
friske, selv om de fikk samme operasjon 
i utgangspunktet. Vi klarer altså å prio-
ritere likt initialt, men ikke i oppfølg-
ingen, for det er ingen grunn til å tro at 
de demente får færre havarier av osteo-
syntesen enn de kognitivt friske.  •

Dagens medisin
http://www.dagensmedisin.no/
nyheter/-kan-svekke-retten-til- 
rask-diagnose/
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Årsakene er mange:
Ideologien: modernisering av offentlig 
sektor ble det kalt i Norge av politiker-
ene, mens resten av verden kalte dette 
New Public management, NPe. Den 
grunnleggende tankegangen som fikk 
sitt gjennombrudd rundt margaret 
Thatcher og ronald reagan var en 
mistillit til en ineffektiv og alt for stor 
offentlig sektor. byråkratenes motiv var 
å sikre egne fordeler (for eksempel 
trygge jobber) og ikke å gi innbyggerene 
gode tjenester. Publikum måtte derfor 
få valgfrihet og de ansatte måtte stimu-
leres ved at arbeidet deres ble konkur-
ranseutsatt. sykehusene ble organisert i 

foretak (som opprinnelig skulle konkur-
rere mot hverandre) og pasientene fikk 
pasientrettigheter og fritt sykehusvalg. 
Prinsippet om at pengene (et stykke på 
vei) følger pasientene ved at IsF og 
DrG systemene ble innført.

Økonomien: Åpningsbalansen (ver-
dien av bygninger, utstyr osv. og grunn-
laget for nedskrivninger) ble satt alt 
for lavt, og foretakene opparbeidet i 
tillegg en såkalt nedskrivningsgjeld på 
over 10 mrd kr frem til 2008. Dette 
fordi regjeringen ikke bevilget nok, 
noe de innrømmet og sa at man godtok 
avvik fra balansekravet. Dersom 

 åpningsbalansen hadde vært satt høyt 
nok og bevilgningene til nedskrivn-
inger hadde vært realistiske hadde 
økonomibildet i sykehusene sett 
 annerledes ut i hele perioden etter 
2002. reglene for beregning av pen-
sjonskostnader ble endret, men regjer-
ingene bevilget ikke nødvendige midler 
til at deres egne helseforetak kunne 
finansiere disse kostnadene. Aktiviteten 
på sykehusene var for høy i forhold til 
bevilgningene. Dette blir etter dagens 
økonomimodell aktivitet til kun 40%  
DrG inntekt og dermed garantert under- 
skudd. samtidig hadde jo pasientene 
fått rettigheter og sykehusene følte seg 

››

   - HVA nå JOnAS?
    Ministeren gikk, Mikkelsen gikk,
men hva skjer med markedstenkningen?

Det var mye uro rundt Sylvia Brustad som helseminister. Ikke minst sykehusenes underskudd 
var en av årsakene til bråket, som nok skapte mye engstelse i regjeringen høsten før et stor-
tingsvalg. Ingen regjering går til valg med stor støy omkring helsevesenet, og Brustad gikk, 
Bjarne Håkon Hansen (PølseHansen) kom. Den statlige overtagelsen av sykehusene skulle 
sørge for at svarteperspillet mellom 19 fylker og staten opphørte. Arkitekten bak reformen, Tore 
Tønne,  hevdet at det bare skulle være en ansvarlig, nemlig helseministeren. Nå i høst har det 
på ny vært stor uro omkring sykehusene, og da spesielt sykehusene i Sør-Øst, AHUS og OUS.  
Helseminister Strøm-Erichsen måtte gå, og Jonas Gahr Støre er satt inn. Hvorfor har  regjer- 
i ngen havnet i denne situasjonen? 

Av Arne Laudal Refsum, redaksjonskomitéen
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tvunget til å øke aktiviteten. Fra begyn-
nelsen var DrG-satsen 60%, noe som 
gjorde at sykehusene kunne produsere 
seg ut av underskudd, men staten var 
ikke villig til å ta denne regningen, og 
satsen ble gradvis redusert til 40%.

Magnussenutvalget: Når pengekassen 
er tom ser man etter alternative inn-
tektskilder, og rHFene begynte å «slåss» 
seg i mellom. Det at fylkene hadde prio-
ritert forskjellig i sin satsing på vei/
helsevesen/skole osv hadde gitt lokale 
og regionale forskjeller, mens nå som 
staten eide alt, skulle plutselig alt være 
likt. regjeringen nedsatte det såkalte 
magnussenutvalget som fant frem til at 
sør og Øst fikk for mye i forhold til 
folketall, mens Vest, midt og Nord fikk 
for lite. Det var mye uro omkring pre-
missene som ble lagt inn i disse bereg-
ningene, som for eksempel klimafaktor, 
utgifter til uføre, alder, geografi, avstand 
osv. Forskning (hvor sør-Øst dominerer) 
ble ikke kalkulert inn. resultatet var 
ekstrabevilgninger til Vest, midt og 
Nord, mens sør-Øst ble stående stille. 
Nå går de tre minste i balanse, mens 
sør-Øst fortsatt går underskudd.

Finansieringssystemet: stykkprissys-
temet DrG er et null-sums system som 
ikke legger opp til overskudd. Tar man 
et tilstrekkelig antall pasienter skal 
inntektene svare til utgiftene, og man 
skal klare å gå i balanse. men hvordan 
skal man da håndtere store investe-
ringer i bygg og fornyelse av utstyr når 
eier forlanger at man skal finansiere 
dette av overskudd på driften, når 
systemet er lagt opp på å ikke generere 
overskudd? Vi sitter nå med store  
etterslep i fornyelsen av medisinsk-
teknisk utstyr, og nødvendige investe-
ringer i nye IKT systemer. selvfølgelig 
er noe bygningsmasse bygget i disse 
årene og noe pusset opp, men alt for 
lite. Det har vært lett å skyve på disse 
investeringene når kravet om balanse 
har blitt krevet med stadig kraftigere 
stemme fra minister etter minister.

Hovedstadsprosessen: med vedtaket 
om å bygge AHUs i 2003, var egentlig 
skjebnen til Aker sykehus avgjort. For å 
få stort nok pasientgrunnlag måtte det 

nye sykehuset overta områder fra Oslo/
Aker. Dette ble imidlertid ikke kommu-
nisert offentlig. samtidig viste luftige 
beregninger i departementet at man 
kunne spare inn 800 mill kr pr år på å 
slå sammen sykehusene i Oslo. Ved å 
velge å ta med Aker i denne sammen-
slåingen fikk man riktignok kloa i 
 universitetsfunksjonene på Aker inn i 
OUs, men man fikk samtidig med seg 
en rekke ansatte som egentlig trengtes 
på AHUs. Når man da blandet alle de 
22.000 ansatte i en stor ansiennitetspøl, 
ble bemanningsoverflytting til AHUs 
for vanskelig og skandalen ble et faktum 
når dødsfallene begynte å dukke opp.

Retorikken: siden foretaksmodellen 
forutsetter at ansvaret for sykehusene 
ligger et sted, nemlig hos helseminist-

eren, har det utviklet seg en retorikk i 
denne perioden som skaper avstand fra 
ansvaret. minister etter minister har 
sagt: Jeg legger til grunn at tjenesten er 
forsvarlig/ Jeg forutsetter at …, og på 
denne måten dyttet ansvaret over på 
rHF direktørene. Disse har på samme 
måte lagt til grunn at…., og dermed 
dyttet ansvaret ned på den enkelte 
foretaksdirektør. Tydeligst ble dette i 
sør-Øst hvor direktører fra den sen-
trale konsernledelsen satt i foretaks-
styrene og viste om avvikene. Dermed 
kunne ikke bente mikkelsen lenger 
bare forutsette at… Heller ikke helse-
ministeren som hadde deltatt på møter 
mellom OUs/AHUs og sør-Øst kunne 
lenger forutsette at overføringen av 
160.000 innbyggere skulle skje trygt, 
og hun måtte flyttes før ny valgkamp. •

Hva nå, Jonas?
•  Vi trenger et nytt finansieringssystem for sykehusene, slik at de har råd 

til å fornye og vedlikeholde det medisinsk-tekniske utstyret, og til å  
investere i nye bygg. Dette vil igjen gi mulighet for å effektivisere driften, 
samtidig som det blir sikrere for pasientene.

•  Vi trenger kanskje en statens sykehusbank, eller et statlig entra sykehus-
eiendom som kan bygge og finansiere disse byggene utenom de snevre 
rammene som ligger i dagens finansieringssystem. er det bedre politisk 
at entra eier departement- og direktoratbygninger enn sykehus?

•  Vi trenger en Nasjonal sykehusplan. OUs har lagt frem en ideskisse til 
Campus Oslo til kanskje 30 mrd kr. Vi kan ikke se for oss en slik investe-
ring uten at dette vurderes i en nasjonal sammenheng. Det er vel heller 
ingen som ønsker seg en ny runde med sniknedleggelser av sykehus som  
i Nordfjordeid. 

•  Vi trenger en ny eierskapsmodell i stedet for rHFene. Disse har utspilt 
sin rolle, og etablering av nasjonal sykehusplan vil være første trinn i en 
slik avvikling av rHFene. Det faglige samarbeidsforumet bør bygges opp 
rundt universitetsklinikkene.

•  Vi trenger et nytt magnussenutvalg. Det er ikke akseptabelt at rHFet 
som dekker over halve Norges befolkning ikke har en finansierings-
modell som er tilpasset deres behov, og heller ikke tilpasset behovet til 
den medisinske forskningen.

•  Vi trenger en eierskapsmodell som hører på de ansatte, og som hører på 
fagmiljøene. Alle kommentarene etter at bente mikkelsen gikk av viste 
en gjennomgående forståelse for at man ikke kan drive denne type virk-
somhet i kamp med de kompetente medarbeiderene man har. Det burde 
være et varsko også for styret ved UNN, hvor direktøren selv har inn-
rømmet at ytringsfriheten er blitt redusert. Denne direktøren sitter i 
OUs-styret. Hvor lenge?
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Lovbestemmelser:
I sverige finns ingen patienträttighets-
lag. men det jobbas på det. Patientens 
rättigheter stadgas i ett antal andra 
lagar som mer säger att vården har 
skyldigheter.

enligt hälso- och sjukvårdslagen är 
sjukvården skyldig att ge en god och 
jämlik sjukvård. men det är en ramlag 
och skyldighetslag som inte alls 
uppfylls. mest vackra ord. Patienten  
kan inte stämma sjukvården för att man 
inte får en god eller jämlik sjukvård. Då 
hade svensk sjukvård varit bankrutt.

Behandlingsgaranti
I sverige har det i många år funnits en 
vårdgaranti, som anger hur länge en 
patient maximalt ska behöva vänta på 
vård. Historiskt har den dock efterföljts 
dåligt. Vårdgarantin ser i dag ut så här: 
0/7/90/90. samma tidsgränser gäller  
för somatisk och psykiatrisk vård.

0 = kontakt med primärvården ska 
ges samma dag / 7 = rätt till besök hos 
läkare inom primärvården inom 7 dagar 
/ 90 = rätt till läkarbesök hos specialist-
läkare inom 90 dagar efter remiss / 90 = 
rätt till beslutad behandling, t ex opera-
tion, inom 90 dagar. stockholms läns 
landsting har beslutat om kortare vänte-
tider: 0/5/30/90, och Kalmar län har 
0/5/45/90. 

Uppfylls inte tidsgränsen så har du 
rätt att söka en annan vårdgivare, även 
privat.

Prover ingår inte i vårdgarantin, 
vilket gör att den många gånger är  
en schimär.

Det finns heller ingen vårdgaranti 
för kroniskt sjuka under behandling 
som til exempel neurologiska patienter, 
stroke-patienter med mer. Garantin 
gäller nybesök.

Kømilliard
År 2008 kopplades statliga stimulans-
medel till vårdgarantin, den s k kö-
miljarden, som innebar att landsting 
premieras med statliga medel om de 
lyckas hålla tidsgränserna. Kraven för 
att få ta del av kömiljarden har skärpts 
stegvis. Den 1 juli 2010 blev vårdgar-
antin svensk lag. Patienter som inte 
kan få vård i det egna landstinget inom 
de lagfästa tidsgränserna ska erbjudas 
besök eller behandling hos annan 
 vårdgivare. Det kan vara privata ak-
törer eller andra landsting. svenska 
patienter kan också låta sig behandlas  
i andra eU-länder och även i Norge. 
(Nästan ingen gör det, men rätten 
finns). sverige har inget krav på för-
handstillstånd för att få behandlingen 
ersatt, så det är egentligen bara för 
patienten att åka utomlands och låta 
sig behandlas. Patienten måste dock 
ligga ute med kostnaden.

Försäkringskassan ersätter i efter-
hand. ett krav är att det ska handla om 
en sjukdom som behandlas i sverige.

Vridningseffekter:
Kömiljarden har fått till effekt att  
nybesök hos läkare prioriteras framför 
återbesök. Dessa s.k. undantränings-
effekter har kritiserats av sjukhus-
läkarna och Läkarförbundet. Vi före-
slår istället en medicinsk vårdgaranti 
liknande den norska modellen, med 
differentierade tidsgränser beroende 
på diagnos etc.

Prioriteringer i Sverige
Fra våre svenske kollegaer i Sjukhusläkarforeningen og fra medlemsbladet 
Sjukhusläkaren har vi fått opplysninger om prioriteringssystemet i Sverige. Vi har 

redigert sammen opplysningene. I Sverige er det fylkene som eier sykehusene,  
og de har forskjellige prioriteringsregler i de forskjellige fylkene. De har ingen pasient-

rettighetslov, men de har en behandlingsgaranti som gjelder for nybesøk, men som ikke 
 fanger opp kronisk syke. På grunn av lange ventelister stimulerer regjeringen fylkene til å opp-
fylle behandlingsgarantien med en årlig kømilliard. Innbyggerne kan kreve behandling i andre 
fylker, hos private eller i utlandet om garantien ikke oppfylles.  De svenske legene ønsker seg 
en behandlingsgaranti som ligner den norske med diagnoserelaterte frister.

Av Arne Laudal Refsum, redaksjonskomitéen››

Faksim
ile
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Regionale forskjeller: 
Pasientene betaler selv
Prioriteringar i övrigt är en komplex 
fråga eftersom landsting och regioner 
har egen beskattningsrätt och självstyre. 
Landstingen har olika prioriteringar, 
olika diagnosindikatorer som berättigar 
till vård och diverse andra olika regler. 
Det kan gälla ålder för operationer, det 
kan gälla bmI-värden mm  De viktig-
aste aktörerna i riktlinje- /normerings-
arbetet är specialitetsföreningarna, som 
i varierande utsträckning arbetar med 
behandlingsriktlinjer, sbU (Kunskaps- 
centrum för hälso- och sjukvården), 
som publicerar medicinska kunskaps-
översikter och socialstyrelsen, som 
publicerar nationella riktlinjer 

beslut som de facto innebär priori-
teringar fattas på nationell nivå av 
Tandvårds- och läkemedelsverket, 
TLV. TLV beslutar vilka läkemedel som 
ska ingå i läkemedelsförmånen, dvs som 
ska omfattas av statliga subventioner. 

Under de senaste åren har mycket 
kritik riktats mot sjukvården för att 
nya läkemedel inte kommer till an-
vändning i sverige, oftast av kostnads-
skäl. 

ett mycket omdiskuterat fall den 
senaste tiden rör hormonpreparatet 
Zytiga vid prostatacancer, som inte 
ingår i läkemedelsförmånen. På Akade-
miska sjukhuset i Uppsala har onkolog - 
iska kliniken beslutat att själv bära de 
extra kostnaderna för Zytiga, men på 

Karolinska sjukhuset, några mil bort, 
får de patienter som vill ha preparatet 
betala hela kostnaden själv, 30 500 
kronor per månad.

 se http://www.svt.se/nyheter/re-
gionalt/abc/doende-pa-karolinska-
maste-betala-for-medicinen

Detta är satt under kritik i och med 
EU:s nya patientrörlighetsdirektiv.

Kan en patient förvägras vård som 
andra patienter får i andra landsting?

Landstingen kan säga nej, men pati-
enten kan faktiskt åka till Tyskland eller 
Norge och låter sig behandlas.

EU-rätten säger att Sverige måste 
betala om behandlingen skett enligt 
vetenskap och beprövad erfarenhet. •

Aktuelle lenker:
Nationella riktlinjer: http://www.socialstyrelsen.se/riktlinjer/nationellariktlinjer 
Uppföljning av vårdgarantien sker genom Öppna jämförelser, se http:
//www.socialstyrelsen.se/publikationer2011/2011-11-1/sidor/default.aspx 
Öppna jämförelser ger en bra bild av regionala/lokala skillnader inom sjukvården. 
Det finns ett nationellt Prioriteringscentrum, som har en kunskapsförmedlande och rådgivande roll, se http:
//www.imh.liu.se/halso-och-sjukvardsanalys/prioriteringscentrum?l=sv
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Krav til behandling:
Det er sundhedspersonen/lægen,  
der er ansvarlig for valg og udførelse  
af behandlingen. en patient kan ikke 
stille krav om at blive behandlet eller 
selv bestemme behandlingen. 

Endret lov,  
med frist på hhv 1 og 2 måneder
regeringen har netop fremsat forslag 
til lov om ændring af sundhedsloven, 
der drejer sig om ret til hurtig udred-
ning i sygehusvæsenet og differentieret 
ret til udvidet frit sygehusvalg m.v. 

Forslaget giver patienter ret til 
udredning i sygehusvæseneet inden for 
30 dage. Hvis det ikke er fagligt muligt 
at udrede patienten inden for 30 dage, 
skal regionsrådet inden for samme 
frist opstille en plan for det videre 
udredningsforløb.

med lovforslaget indføres der også 
en differentieret ret til udvidet frit 
sygehusvalg på private aftalesygehuse, 
således at retten indtræder ved 2 mån-
eders ventetid ved mindre alvorlige 
sygdomme og ved 1 måneds ventetid 
ved alvorlige sygdomme.

Loven skal træde i kraft den 1. januar 
2013, dog træder retten til hurtig 
udredning først i kraft den 1. sept-
ember 2013.

Fra Den Almindelige Danske Lægefor-
ening nettsider har vi klippet følgende:
Politikerne skal være klar til at prioritere
ellers bliver resultatet et dårligere 
sundhedsvæsen med større ulighed, 
advarer Lægeforeningen . Det nye 

2020-udspil fra regeringen fastlår, at 
det er slut, med tidligere års vækst i 
sundhedsudgifterne på 3,5 pct. årligt. 
De skal beskæres væsentligt efter år 
2013. 

«Det er klart, at det vil borgerne 
kunne mærke. Allerede i dag er der et 
stort pres fra patienter om at få nye og 
avancerede behandlinger. 2020-planen 
betyder, at det bliver endnu vanskeli-
gere at leve op til befolkningens krav. 
Hvis tilbuddene i det offentlige 
sundhedsvæsen forringes, så vil de 
bedst stillede forsøge at forsikre sig til 
de tilbud, som de ønsker. Den udvik-
ling strider mod princippet i 
sundhedsloven om lige adgang til 
sundhedsvæsnet. Derfor er det vigtigt, 
at de penge, der er, bruges bedst muligt,»  
siger Lægeforeningens formand, mads 
Koch Hansen.

Der er behov for en klar arbejdsdeling 
mellem politikere og læger
«som læger skal vi rådgive politikerne. 
De skal have et godt fagligt grundlag at 
træffe beslutninger på. men det er 
politikernes opgave at tage de nødv-
endige overordnede beslutninger om, 
hvordan resurserne i samfundet skal 
fordeles, og hvor mange penge der skal 
bruges på bestemte sygdomme Det er 
ikke nogen nem opgave. Hvem har lyst 
til at fravælge behandlingstilbud? men 
gør de ikke det, sker der blot det, at 
prioriteringen foregår skjult og uden 
den nødvendige debat, »  siger mads 
Koch Hansen.

Prioriteringer skal ikke  
skje mellom enkeltpasienter
Han understreger, at prioritering skal 
foregå mellem patientgrupper og be-
handlinger, ikke mellem enkelte pati-
enter.

«Læger skal under ingen omstæn-
digheder acceptere at stå over for to 
patienter, som begge kan have gavn af 
dyr behandling, og så skulle vælge den 
ene fra, fordi der ikke er penge nok. 
syge mennesker skal kunne stole på, at 
lægen kun har deres bedste for øje,»  
siger mads Koch Hansen

Behov for en garanti som  
tar hensyn til sykdommens alvorlighet
2020-planen understreger, at det er 
vigtigt at fortsætte arbejdet med effekt - 
iviseringer og en styrket styring og 
prioritering, så sundhedsvæsenet 
 bruges til det, som giver mest værdi  
for patienterne. Det bør ifølge Læge-
foreningen naturligt betyde et opgør 
med den nuværende behandlings-
garanti. «Det er en garanti, som ikke 
sikrer, at de patienter, der har størst 
behov, bliver behandlet først. med de 
skrappere økonomiske betingelser 
bliver det endnu mere grotesk at fast-
holde en garanti, som ingen faglig 
mening har, og som i hvert fald ikke 
giver mest sundhed for pengene» , 
siger mads Koch Hansen, som op-
fordrer regeringen til at indføre en 
behandlingsgaranti, der tager hensyn 
til sygdommens alvor.  •

Prioritering i Danmark

Av Arne Laudal Refsum, redaksjonskomitéen

I Danmark førte en sammenslåing av en rekke kommuner til  regionsdannelse, 
og sykehusene ble overført til regionene i 2005. Det har vært varierende og 

stadige endrede behandlingsrettigheter/garantier i Danmark. I 2008 kom  
kreftpakkene som garanterte oppstart av behandling etter gitte faglige retningslinjer i løpet av 
2 dager. Fra den danske Lægeforening direkte, og fra deres nettsider har vi hentet følgende 
informasjon:

››
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Av Arne Laudal Refsum, redaksjonskomitéen

Lønning i utvalget
moderne prioriteringshistorie starter 
med utvalget som kom med NOU 1987:23 
Retningslinjer for prioritering innen norsk 
helsetjeneste. De belyste behovet for et 
klart nasjonalt prioriteringssystem. De sa: 
et vilkår for meningsfylt bruk av priorite-
ringsbegrepet er etter utvalgets oppfat-
ning at det ved enhver omfordeling av 
ressurser gjøres klart:
• hvilke(t) formål som flyttes frem
• hvilke(t) som flyttes ned.

Dersom denne klargjøring mangler, er 
det erfaringsmessig fare for at det enten 
ikke lykkes å omsette den aktuelle mål-
setting i praktisk politikk, eller at omfor-
delingen av ressurser på tilfeldig måte 
rammer formål som ikke er tilsiktet 
ned-prioritert. De viktigste dimensjon-
ene utvalget la til grunn var alvorlighet, 
likhet og effektiviseringsdimensjonene

Om køer i Helsevesenet sa Lønning I 
utvalget:  Ventelister har åpenbare funk-
sjoner i prioriteringssammenheng. Noen 
av disse funksjonene er nødvendige og 
uunnværlige. Det er de unødvendige 
ventelister og køer som bør forsvinne.  
Å utarbeide mer entydige kriterier for 
ventelisteføring er derfor en sentral 
oppgave i prioriteringssammenheng.

Begrepet nødvendig helsetjeneste  
ble knyttet til en bestemmelse av det 
minstemål av helsetjeneste hele be-

folkningen som en minimumsmål-
setting bør sikres tilgang til:
1.  Diagnostikk
2.  Behandling
3.  Habilitering
4.  Pleie
5.  Forebyggende medisin

Lønning II utvalget kom i mai 1997: 
Prioriteringer på ny. Her ble rådene  
fra Lønning I utvalget konkretisert og 
operasjonalisert.
•  pasienten har et visst prognosetap 

med hensyn til livslengde eller ikke 
ubetydelig nedsatt livskvalitet der-
som helsehjelpen utsettes og 

•  pasienten kan ha forventet nytte  
av helsehjelpen og

•  de forventede kostnadene står i et 
rimelig forhold til tiltakets effekt

Pasientrettighetsloven og dens 
 forskrift Prioriteringsforskriften 
•  gir pasienten rett til vurdering av 

søknaden (dersom det går å gjøre 
vurderingen på basis av søknaden) 
innen gitte frister,

•  denne vurderingen skal konkludere 
om pasienten tilfredsstiller kravene 
for rett til nødvendig helsehjelp, 
såkalt garantipasient

•  og etter kriteriene over også rett til 
behandling ved annen institusjon 
eller i utlandet. 

Pasienten i Norge fikk på denne 
 måten en garanti innvilget etter alvor-
lighet, mulighet for resultater og etter 
en ressursvurdering, dette i motsetning 
til i sverige hvor garantien er uavhengig 
av diagnose/alvorlighet, eller i Danmark 
hvor den skjematisk er bestemt til 1 
eller 2 måneder uavhengig av medisinsk 
vurdering.  en pasient har krav på at 
søknaden er vurdert innen 30 dager, 
ved alvorlig sykdom 15 dager, 10 dager 
for barne og ungdomspsykiatri.

regjeringen innførte i fjor retnings-
linjer for at kreftbehandling skulle 
iverksettes innen 30 dager, og de har 
nå foreslått at vurderingsfristen blir 
satt til 10 dager for alle henvisninger, 
og at også de pasientene som etter de 
nåværende reglene ble vurdert til å ha 
behov for behandling, men ikke rett til 
nødvendig behandling (”ikke garanti 
pasienter”) også skal få rett til behand-
ling innen medisinsk vurderte frister.

Prioriteringsveiledere: For å systema-
tisere arbeidet med å prioritere pasien-
tene har Helsedirektoratet utarbeidet 
prioriteringsveiledere som et praktisk 
verktøy for legene som utfører denne 
oppgaven. Til tross for dette er det betyd - 
elig variasjon i vurderingene mellom 
sykehus og mellom helseregionene.  •

Prioriteringer i Norge

Man har alltid hatt køer i helsevesenet, og etter hvert som bevilgningene har økt, har 
de medisinske muligheter økt, befolkningen økt og befolkningens forventninger økt. 

Derfor har man til alle tider foretatt prioriteringer. Disse kan ha gått på medisinsk sta-
tus (somatikk før psykiatri, hjertekirurgi før geriatri), på alder, på kost-nytte eller andre pa-

rametre. Disse kan ha vært allment kjent og akseptert, eller skjedd mer i det stille.

››

Aktuelle lenker:
http://www.kvalitetogprioritering.no/Artikkel?key=12348
http://www.regjeringen.no/upload/kilde/odn/tmp/2002/0034/ddd/pdfv/154646-nou1987-23.pdf
http://www.regjeringen.no/rpub/NOU/19971997/018/PDFA/NOU199719970018000DDDPDFA.pdf
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Lene brandt Knutsen har allerede rukket nesten to år i Lege-
foreningen, i avdeling for Jus og –Arbeidsliv (JA). Her har vi 
kanskje Norges beste helsejus-miljø.  Hun har vist seg som en 
ryddig og klartenkt jurist. Og når hun også er både arbeidsom, 
lærevillig og samarbeidsvillig, ja da er vi trygge på valget.  

Du overtar etter Signe Gerd Blindheim, en meget dreven  
og dyktig jurist og fagforeningsperson. Hvordan blir det?
- Det er store sko å fylle, og jeg ble litt overrasket over å bli 
forespurt om dette var en jobb jeg kunne tenke meg. Ikke til 
å komme bort fra at det er en viss forskjell på min og signe 
Gerds arbeidserfaring. Jeg går derfor inn i stillingen med litt 
skrekkblandet fryd. samtidig er jo arbeidsrett og avtaleverk 
i helseforetak det jeg har holdt mest på med i JA-avdelingen, 
og dette er saker jeg synes er veldig gøy å jobbe med. så jeg 
ser veldig frem til å påbegynne arbeidet.

Lene har videregående fra allmennfag ved Trondheim  
Katedralskole. Deretter Master i rettsvitenskap ved  
Universitetet i Tromsø. 
- Jeg vet ikke helt hvorfor det ble jus, hadde liksom ikke 
noen andre alternativer. men jeg prøvde og så var det veldig 
gøy. som student jobbet jeg ved Jusshjelpa i Nord-Norge,  
et gratis studentrettshjelpstiltak tilknyttet UiT. Jobbet med 
forvaltningsrett (fengsels-, og utlendingsrett), gjeldsrett  
og pengekravsrett. Hadde også relevante sommerjobber  
og traineeopphold under studiet. Tromsø var forøvrig en 
fantastisk studieby. men med større arbeidsmarked i Oslo 
ble det flytting hit og til Legeforeningen. Her har jeg primært 
jobbet med medlemsbistand til ansatte leger i de fleste  
tariffområder (mest helseforetak), og har vært rådgiver for 
LVs. Trives veldig godt i jobben, den er spennende, variert, 
utfordrende og utviklende.

Forventninger til sekretariatet i Dnlf og Of?
- etter i underkant av to år i JA-avdelingen vet jeg hva jeg 
kan forvente (tror jeg...): Gøye og varierte arbeidsoppgaver, 
alltid noe nytt og utfordrende, hektiske dager, åpne dører, 
gode kolleger som stort sett alltid har tid til å diskutere 
problemstillinger jeg ønsker å drøfte. sterkt fagmiljø, kake 
på fredager, mye humor og mange diskusjoner (med og uten 
temperatur). Når det gjelder forventningene til Ofs sekreta-
riat, det vil si Christina som 20% sekretær, edith som sekre-

tariatsleder og meg selv, så er de selvfølgelig skyhøye. men 
det er bare fordi jeg selvfølgelig har høye forventninger til 
meg selv og fordi jeg vet at edith har stålkontroll på jobben i 
Of. Jeg føler meg veldig trygg med edith som sekretariatsle-
der og ser frem til samarbeidet med henne.

Forventninger til deg selv?
- min førsteprioritet i jobben som rådgiver for Of er å gjøre 
en god jobb. målet, og for såvidt også forventningene, er å 
gjøre jobben på en måte som jeg kan stå inne for (dvs retts-
lig holdbar og så bra som mulig) samtidig som dette også må 
innebære at også Of anser arbeidet som godt. I tillegg har 
jeg forventning om å lære masse, utvikle meg både som 
jurist, og som politisk rådgiver.
 

elkommen til eneVV LL
Of satser ungt. 
En 28-årig «trønderpi» er vår nye juridiske rådgiver, i halv stilling. 
Hvem er mest spent? ›› Tekst og foto av Jon Helle



Hva trives du best med som jurist? 
- Jeg er glad i utredningsarbeid, få forelagt meg en 
 problemstilling som man kan dykke ned i, vurdere, vekte 
og veie ulike argumenter og momenter. Forsøke å komme 
frem til en løsning som er rettslig holdbar, samtidig som 
den også skal være så politisk god som mulig. Det er nok 
dette jeg liker best med jussen. Når det gjelder jobben i 
JA-avdelingen er det også veldig gøy å reise ut og treffe 
tillitsvalgte og medlemmer, samt å representere enkelt-
leger overfor arbeidsgiver eller andre. 

Hva tenker du om å jobbe i spenningsfeltet jus og  politikk?
- Dette er en kombinasjon jeg liker. Har trivdes godt 
med å jobbe i dette spenningsfeltet både som jurist i 
JA-avdelingen og som rådgiver for yrkesforening. 
 Politikk utgjør jo alltid en del av jussen, men når man 
beveger seg på rettsområder som ikke er regulert i sær-
lig grad gir politikken selvfølgelig en ekstra dimensjon 
til arbeidet. Det samme gjelder hvor avtaleverket er den 
sentrale rettskilden. Der vil alltid Legeforeningens og/
eller Ofs poltikk og praksis være sentralt.

Du har hatt en bli-kjent-med-Of-periode. 
Hvordan har den vært?
- Det har vært veldig hyggelig, fint å få bli litt kjent med 
styremedlemmene og å få observere hvordan styret 
arbeider. I tillegg har det vært viktig å få høre diskusjon-
ene i styret for å få en innføring i hva dere er opptatt av. 
I fortsettelsen forventer jeg et godt og hyggelig og åpent 
samarbeid, utfordrende diskusjoner, kanskje litt tau-
trekking av og til, å lære masse nytt, få førstehånds-
kunnskap og -kjennskap til sykehus-Norge sett fra 
 overlegenes og Ofs ståsted. 

Hvordan kopler du av? 
- Jeg liker å være ute i skog og mark, er tilhenger av syk-
kel- og teltturer i sommerhalvåret og bortoverski i vinter-
halvåret. en lett tilgjengelig Nordmark er blant det jeg 
setter mest pris på ved Oslo, og jeg er blitt veldig impo-
nert over Nordmarkas sykkelstier og skiløyper. så prøver 
jeg å komme meg hjem til Trondheim en gang i blant for å 
tilbringe tid med familie og venner, og en tur på hytta på 
Herøya, en liten øy utenfor Hitra. er glad i å fiske (selv 
om jeg lett blir sjøsyk), sette garn, krabbe teiner, krepse-
teiner, «fange»  blåskjell med mer, generelt veldig glad i 
hav og båtliv. Altså veldig glad i Trøndelag og Trondheim. 
Har også oppdaget jogging, visste egentlig ikke at jeg liker 
det, men det gjør jeg tydeligvis. Og så leser jeg skjønnlit-
teratur. men jeg er blitt veldig glad i Oslo, man finner det 
meste her. Trives veldig godt på bislett. mange trønder-
ske innflyttere her og det er  koselig. 

røtter fornekter seg imidlertid ikke. Da vi skulle 
 avtale en «photoshoot-location», ble det foran Nidaros-
domen.  Gammelt møter nytt. en god start.  •

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. https://legeforeningen.no/yf/overlegeforeningen/ 
Nyheter/2012/Tariff-kurs-2013/

Merk tidsrommet, sett av tid. 
Send påmeldingsskjema snarest: 

helst 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  6. – 8. februar 2013

TariffKurS 
på DaNSKebåTeN

 (Oslo-København-Oslo)



OVERLEGEN 4-201226

Innlegget er av Signe Gerd Blindheim, 
tidligere sekretariatsleder i Overlegeforeningen

››

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

Vaktfritak for overordnede leger
             Forståelse av bestemmelsen i Overenskomstens del A2 § 3.5.4, første setning:

    «Overordnet lege kan be seg fritatt for plikt til tilstedevakt
                               ved fylte 58 år og for hjemmevakt ved fylte 60 år.» 

Legeforeningen har i det siste mottatt 
et par henvendelser fra leger som har 
søkt vaktfritak i medhold av denne 
bestemmelsen, og blitt møtt med at  
det kan man ikke påregne grunnet 
økonomi eller utilstrekkelige lege-
ressurser på arbeidsplassen.

Vi finner det derfor viktig å presisere 
hva denne avtalebestemmelsen inne-
bærer, både fordi formuleringen er en 
videreføring av § 5.5.2 i tidligere sær-
avtale for sykehusleger mellom Kom-
munenes sentralforbund og Legeforen - 
ingen for tariffperioden 1998-2000 og 
2000-2002, og fordi endringene som 
skjedde under nemndsbehandling i 
1998 i ettertid har vært av stor betyd-
ning for leger som opplever det å gå i 
vakter som belastende.

I tidligere særavtale (før 1998) var  
i henhold til § 6.2.2.1 (2) vaktfritak 
knyttet til søknad. Dette innebar at 
arbeidsgiver ensidig kunne vurdere om 
fritak skulle innvilges. Det var i praksis 
vanskelig å få gjennomslag for fritak, 
selv om det var et fåtall leger som søkte.

Legeforeningen mente imidlertid 
at for den gruppen av leger som  

ønsket fritak, måtte dette være en 
rettighet, og fremmet krav om dette 
ved særav taleforhandlingene i 1998. 
Ks mente blant annet at med oversikt 
over  alderssammensetningen blant 
over ordnede leger i kommende år, ville 
det kunne få store konsekvenser å 
tariffeste en fritaksrett, ikke minst av 
 hensyn til pasientsikkerheten. 

særavtalen ble, også på grunn av 
andre uenighetspunkter, brakt inn for 
sentral nemnd i henhold til Hoveda-
vtalen del A § 4-1.

I forbindelse med nemndsbehand-
lingen og Ks` bekymring over å tarif-
feste en fritaksrett, hevdet Legeforen-
ingen at de fleste overordnede leger vil 
fortsette å utføre vakttjeneste utover 
fylte 58/60 år forutsatt tilfredsstillende 
helse.

Av hensyn til fremtidig rekruttering 
bør det imidlertid tariffestes at vaktfri-
het kan gis ved fylte 58/60 hvis belast-
ningen ble for stor.

Legeforeningens krav ble imøte-
kommet av nemnda. Avtalen fikk 
 følgende ordlyd:

«Overordnet lege kan be seg fritatt 
for plikt til tilstedevakt ved fylte 58 år 
og for plikt til hjemmevakt ved 60 år.» 

I medlemsbrev fra Legeforeningen 
datert 9.11.98, gikk det ut informasjon 
om nemndskjennelsen undertegnet av 
foreningens daværende generalsekretær 
og forhandlingssjef:

Om tvistepunktet Vaktfritak for 
overordnede leger het det blant annet:

«Legeforeningen fikk medhold i at 
aldersgrensen for fritak fra plikten  
til tilstedevakt senkes fra 60 til 58 år. 
Fritak for plikten til hjemmevakt 
(både med omregning 1:4 og 1:5) er  
60 år. Ordlyden innebærer at syke
huset plikter å frita legen fra vakt
plikten dersom legen selv ønsker det. 
Dette er en klar forbedring fra tidlig
ere hvor arbeidsgiver ensidig kunne 
vurdere om fritak skulle innvilges.» 

Det er slik avtalebestemmelsen i 
ettertid har vært praktisert; også etter 
helseforetaksreformen hvor denne 
formuleringen ble videreført.   •



200 gram meierismør
200 gram sukker
1 eggeplomme
1 ss lys sirup
½ ts kanel
1 ts ekte vaniljesukker.
1 ts natron
300 gram hvetemel

Til pensling:
1 vispet egg
1 dl perlesukker
1 dl hakkede nøtter

Framgangsmåte:
sett stekeovnen på 175°C. 
Bruk stekebrett med bakepapir.

rør smør og sukker godt sammen. Bland i resten  
av ingrediensene. elt deigen og del den i 6.  
Trill pølser og trykk dem flate på stekeplaten.

Pensle med egg, dryss på mandler og sukker.  
stekes i 10 minutter midt i ovnen. skjæres i skrå,  
smale pinner 1,5-2 cm, mens de fortsatt er varme.

50 gram sukrin (erythritol)
50 gram Cocosa ekstra virgin (kokosfett)
(sukrin og Cocosa kjøpes i helsekostbutikker)
1 dl fløte
1 dl kokosmelk (bruk den tykkeste delen, 
hell av det flytende)
200 gram kokos (tørket kokosmasse)
200 gram mørk sjokolade

Framgangsmåte:
smelt sukrin og Cocosa i en gryte, tilsett kokosmelken, 
fløte og kokosmassen. rør sammen og sett røren i 
kjøleskap en time.  Form deigen til biter. settes i  
fryseren i 1 time.

smelt sjokoladen forsiktig. Dypp kokosbitene i  
sjokoladen, denne stivner fort pga at bitene er kalde 
om du ønkser kan du sette de tilbake i fryseren i en 
halvtime. når sjokoladen er stivnet helt kan den  
oppbevares i kjøleskap.

Til de av medlemmene som vil holde blodsukkeret 
nede og har kastet seg på lavkarbobølgen kommer 
her et godt alternativ: 

Farmors brune pinner «Bounty» kakeoppskriftene er 
innsendt av Tom Guldhav



IGNORANCE
How it drives science
stuart Firestein
OXFOrD University press 2012

en liten bok om «vitenskapens egentlige natur»  ifølge forfatteren. Forfatteren holder 
ved Columbia University et kurs han kaller IGNOrANCe og erfaringene har inspirert 
ham til denne underholdende boken på 175 små sider. Perfekt julelitteratur som vek-
ker til refleksjoner. 

boken har som forelesningene til hensikt å bryte litt opp i forestillingene om hvordan 
ny kunnskap kommer til. «Kunnskap er et stort tema – det vi ikke vet, er et større»  sier 
forfatteren.  Videre: «spørsmål er større enn svar. ett godt spørsmål krever svar i 
mange lag og svarene stopper prosessene, mens spørsmål ene åpner dem.»  

Det er de store områder med mangel på kunnskap som driver vitenskapen, ikke den 
kunnskapen vi allerede har bygget opp. På ett vis er det kanskje både opplagt og hele 
boka er en konstruert «twist» , -men likevel ikke. Det er morsomt å følge henvisnin-
gene hans til store navn i naturvitenskapens historie som tjener som eksempler. man 
ser hvor tilfeldig ofte ny kunnskap kommer til erkjennelse, i stedet for som følge av en 
lang bevisst satsning i en retning. 

boken ga i hvertfall meg et nytt perspektiv og ikke minst var den interessant med 
sitt eksempel (ett av fire «case») fra neurosciensce som er forfatterens arbeidsområde. 
Anbefales!

«KuNstEN å væRE KvINNE»
 (How to be a woman)
- Caitlin moran

Bokanmeldelse:

Caitlin moran (1975) er en britisk journalist og 
populær TV reporter. boken ble en britisk best-
selger i 2011 og rask oversatt til norsk. Historien 
er delvis autobiografisk og vi følger henne gjen-
nom en tøff oppvekst og spennende ungdoms- 
og voksenliv hvor hun beskriver hva det inne-
bærer å være kvinne. Fra den dagen hun 

oppdaget orgasmen, via den hårløse verden 
til hennes kamp som voksen kvinne mot 

den mannsdominerte verden. Hun er 
herlig direkte i hennes budskap om hva 
det betyr å være femininist. bruker mye 
humor og skriver lange tirader mot 

skjønnhets dilemma og undertrykking av 
kvinner. Det kan tenkes at hennes muntlige 

stil blir har blitt mindre kraftig og humorfylt 
etter oversettelse til norsk, så du kan også velge 
å lese den engelske versjonen. moran gir deg et 
forfriskende syn på feminisme med hennes 
overdrivelser og absurde analogier. Dette gjør 
deg til å le samt tenke. God fornøyelse!

 

Av Arild Egge, Red

Av Marieke Claessen

››

››
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Vårkurset 2013
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soria moria hotell og konferansesenter, oslo

Sykehus-Norge - quo vadis?
Det er skarpt søkelys på sykehus-Norge. Mange problemer er beskrevet og forklart. Myter gjentas  
som sannheter, og leger opplever at deres kompetanse i helseorganisering ikke blir utnyttet.  
Men hvordan kommer vi fremover?
• Kritikk med gode analyser og konklusjoner, men hva er løsningen? 
• Hvorfor gir nye organisasjonsformer og privatisering bedre tilbud til og bedre helse hos befolkningen?
• Foretaksreformen – er det behov for å korrigere kursen?
• Dersom det er et ledelsesproblem i sykehus-Norge: Er det komponistene eller pianistene som svikter?
• Hva er medisinen - mer penger og flere leger?
• Diskusjon
 
Årsmøte med valg 

Arbeidsmiljø og arbeidskultur
Mange norske sykehus har problemer med å holde Arbeidsmiljøloven, noe som er grundig vist bl.a.  
via Overlegeforeningen. Stadig flere leger rapporter om mindre arbeidsglede enn tidligere.  
Hvilket ansvar har leger, og hva kan vi gjøre selv for arbeidsmiljøet?
Denne sesjonen vil sette søkelyset på ulike sider av denne problemstillingen, bl.a. ved å se på hva som ligger i 
begrepene «arbeidsglede» og «endringskynisme», og på arbeidstid og arbeidsmiljø. Kan vi lære noe av andre  
sektorer, f.eks. oljeindustrien? Hvordan håndterer vi kolleger som har det vanskelig, f.eks, ved at de misbruker 
alkohol eller medikamenter, er utbrente eller har atferdsproblemer? 
Det vil også bli fokusgruppearbeid i denne sesjonen.

Variasjoner i medisinsk praksis – bør vi gjøre noe med forskjellene?
Det er store forskjeller i behandlingsrutinene i ulike helseforetak. Det kan ikke skyldes forskjeller  
i sykdomsfrekvens eller demografi. Hva ligger bak dette, og hvor er lederskapet?
• Variasjoner i medisinsk praksis – nasjonale og internasjonale erfaringer (kunnskapsstatus).
• Variasjoner i medisinsk praksis – trussel mot rettmessig og likeverdig fordeling av helsetjenester?
• Variasjon i praksis – uvesentlig observasjon eller faglig utfordring for legene og Legeforeningen?
• Diskusjon – panel og plenum
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Nærmere informasjon legges ut på Overlegeforeningens hjemmeside
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Da jeg våknet forsto jeg at det bare 
hadde vært en drøm, og at jeg fortsatt 
befant meg midt i en flytteprosess med 
store mangler. Disse har i mellomtiden 
blitt grundig belyst av representative 
fagpersoner, tillitsvalgte, tilsynsorganer 
og ikke minst av direktøren i HsØ.

Uansett så var jeg for beskjeden i 
min drøm, for nå har virkeligheten 
slått til. I form av planer om et gigant-
bygg på 500 000 m2, som i løpet av 15 
år skal bebygge hele Gaustadbekkdalen 
fra det eksisterende rikshospitalet ned 
til Universitetet på blindern. «Campus 

Oslo»  skal virkeliggjøre det felles  
sykehuset jeg drømte om i begynnelsen 
av prosessen.  Tre år etter fusjonen, 
etter uttallige konsulentmillioner  
(milliarder?) og etter at en omsider har 
funnet ut at bare klargjøring av areal-
ene på Ullevål for en eventuell utbygg-
ing der vil koste mer enn 2 milliarder! 

Noen vil se disse planene som et 
forsøk på tilsløring av den aktuelle 
debatten om dagens situasjon i OUs, 
mens andre allerede har rykket ut i 
skyttegravene. Dels for bevaring av 
enkeltinstitusjoner, dels for å påpeke 

farene ved slike gigantiske institusjoner. 
Våre svenske kolleger innså fort at 
fusjonen mellom «Kungliga Karolin-
ska»  og «babels Hus»  Huddinge ikke 
var mulig uten å bygge et nytt «Karo» , 
men som mine kolleger fra svedala 
informerer meg, allerede ser ut til å  
bli for smått. 

med norsk planlegging  i minne  
(eks Tullinløkka/Hovedflyplass Oslo/
munch-museet/bjørvika etc etc), skal 
det bli spennende å følge utviklingene 
av «Campus Oslo» . Alt mens statsrå-
den og direktørene på ulike nivåer 

I HAVE A DREAM
- PART II

FaMe

De 44 fagmedisinske foreningene utgjør en av Legeforeningens 3 akser, (lokalforeningene  
og  yrkesforeningene er de 2 andre aksene) og de er representert i Landsstyret med  
20 representanter. Denne gruppen kalles FaMe-gruppen. Leder av FaMe-gruppen har et 
 stående tilbud om innlegg i Overlegen. Vanligvis vil også en fagmedisinsk forening  
presentere sitt fags utfordringer. (Red.)

Av leder i FaMe Rolf S. Kirschner››

For noen år siden skrev jeg i denne spalten et scenario angående  
dannelsen av OUS. Jeg hadde drømt at daværende helseminister  
Hanssen inviterte meg å planlegge prosessen. Jeg ble lovet 10 milliarder 
kroner til et felles sykehusbygg som skulle erstatte de 4 aktuelle. Over en 
10-års periode skulle jeg planlegge felles bygninger, infrastruktur, IT-løsn-
inger etc. Jeg skulle planlegge hvilke avdelinger som skulle flyttes hvor  
og hvilke som kunne bli i eksisterende fungerende  bygningsmasse.  
Viktigst av alt; sammen med aktuelle fagrepresentanter å skape en felles-
skapsfølelse og motivasjon for å flytte sammen, faglig og profesjonelt.  
Når alt dette sto klart, først da skulle fusjonen finne sted. 
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legger dette som en tåkesky over  
dagens aktuelle problemkompleks.

som bl.a. dreier seg om planene for 
restruktureringen av spesialist-utdan-
ningen, og arbeidet med (obligatorisk) 
etterutdanning. begge disse områdene 
er i støpeskjeen. Og begge spørsmålene 
er avgjørende for fagets betydning, og 
fagmedisinere fra alle spesialiteter bør 
ta aktiv del i drøftingene. Helsedirek-
toratet avholder en serie møter med 
åpne innspill og debatter om en forny-
else av spesialistutdanningen, og med 
endringer i arbeidstid og liggetid, auto-
matisering og digitalisering, nye mikro- 
og makrotekniske metoder, genterapier 
og jeg vet ikke hva, er det klart at her 
vil ting måtte skje.

Det som er essensielt er at vi - de 
faglige advokatene, står fram og  
minner om at alt ikke er dagkirurgi og 
tjikk-tjakk. Vi må anskueliggjøre ved å 

delta: geriatri, barne-/ ungdoms- og 
voksen psykiatri, innfløkt indremedi-
sin, rehabilitering og nevrologi, mikro-
biologi og patologi. Det er mangel på 
kontinuitet og kommunikasjon og 
infrastruktur. spesialister av ymse  
slag er mangelvare. Her må alle de 
fagmedisinske foreningene kjenne  
sin besøkelsestid og delta i de inviterte 
samlingene. både helsemyndighetene, 
Legeforeningen og foretakene er på 
banen ….og bakom lurer universitetene, 
som ikke engang har klart å «harmoni-
sere»  grunnutdanningen, men som 
gjerne slår kloa i midlene som blir 
tilgjengelige.

Over hele kontinentet diskuteres 
Cme/CPD—etterutdanningen. Lege-
foreningens utvalg, ledet av morten 
selle, legger snart fram sin konklusjon. 
Det har vært avholdt mange møter  
og diskusjoner om dette - og kanskje 

særlig omkring  en obligatorisk ramme. 
Hvis så blir tilfellet, hva slag form skal 
utdanningen ta, hvilke krav må stilles 
til arbeidsgiverne, hva slags konse-
kvenser vil det kunne få for individ/og/
eller avdeling ved ikke-innfrielse av 
gitte krav.

Igjen er dette et område der fag-
medisinerne  bør la sin stemme høre. 
Det er viktig at Legeforeningen skaper 
møteplasser der vi kan diskuter dette, 
løfte fram problemer og løsninger, for  
i samarbeide med bevilgende og be-
stemmende myndigheter å skape gode 
løsninger. slik som vi så at fastlegere-
formen fikk en god avslutning, ønsker 
vi at fagligheten får være med på å gi 
de gode resultatene i disse viktige 
spørsmålene for framtidas helsetjen-
este. 

Den som lever får se
—god jul og godt nytt år 2013!  •
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Etablering av foreningen
og utviklingen av faget
spesialiteten brystsykdomme, senere 
lungesykdommer og tuberkulose, ble 
opprettet i 1918 med krav om 1 år van-
lig praksis, minst 4 måneder ved kirur-
gisk og indremedisinsk avdeling og 2 år 
ved tuberkulosesykehus. Nordisk tu-
berkuloselægeforening ble konstituert 
i 1919 og var åpen for enhver «tuber-
kuloselæge»  i de nordiske land , dvs. 
leger som i sitt land «ved officiell 
 anerkjennelse eller videnskabelig eller 
praktisk arbeide ansees som saadan» . 
Det skulle holdes årlige møter hvor  
de nordiske land etter tur var vertskap, 
senere endret til hvert annet år  
(Holten K, 1998). I november 1935 ble 
Den norske tuberkuloselægeforening 
delt i to foreninger, en som skulle 
 ivareta spesialistenes interesser til-
knyttet Den norske lægeforening  
(Norske  lungespesialisters forening), 
og en uavhengig medisinsk vitenskape-
lig forening som var åpen for alle inter-
esserte leger (Norske lægers tuberku-
loseselskap, senere Norsk selskap for 
tuberkulose). I 1970 ble de to forening-

ene slått sammen under navnet Norsk 
forening for lungemedisin (NFL). Nor-
ske lungelegers forening ble godkjent 
av sentralstyret i Den norske lægefore-
ning i februar 1936, som derfor regnes 
som foreningens etableringsår. I 1984 
ble lungesykdommer en subspesialitet 
under indremedisin. Cancerutredning 
med fiberbronkoskop var vanlig fra 
midten av 1970-tallet, mens man tid-
ligere kun benyttet stive bronkoskop. 
De første CT-maskinene ble installert  
i Norge på midten av 1970-tallet, mens 
mr kom først vel 10 år senere. Disse 
teknikkene har blitt videreutviklet, og 
spesielt CT er uunnværlig i lungemedi-
sinsk diagnostikk, f.eks. til stadieinnde-
ling ved lungekreft eller vurdering av 
interstitielle lungesykdommer. Tuber-
kulose har blitt redusert til en liten  
del av den totale aktiviteten. etter at 
lungelegene fikk større ansvar for 
akuttmedisin, har lungeleger utviklet 
kompetanse i infeksjonsmedisin, 
 respiratorbehandling inkludert  
maskebehandling og CPAP tilpasning 
ved obstruktivt søvnapnesyndrom.

 

Foreningens aktivitet
NFL fungerer som lungelegenes faglige 
interesseorganisasjon. Foreningen er 
en spesialforeningen under Legeforen-
ingen. Per 4.1.11 hadde NLF i henhold 
til Legeforeningens register. Det er pr. 
1.10. 2012,  333 registrerte medlemmer 
i Norsk Forening for Lungemedisin, 
bestående av 297 ordinære og 36 asso-
sierte. Ordinære medlemmer fordeler 
seg på 195 spesialister og 72  utdan-
ningskandidater,  99  kvinner, 198 
menn. 133 under 50 år og 137 mellom 
50 og 69 år, 27 pensjonister og 36 
 assosierte medlemmer. 

NFL arbeider med faglige og helse-
politiske problemstillinger innenfor 
lungemedisin. NFL har flere underut-
valg, bl.a. et rådgivende tuberkuloseut-
valg, et utvalg for yrkesrelaterte lunge-
sykdommer og sitt eget forskningsråd. 
styret i NFL samarbeider med spesiali-
tetskomiteen for lungesykdommer, og de 
har årlige samarbeidsmøter. Foreningen 
deltar i høringer innenfor Legeforenin-
gen, har i blant faglig kontakt med Lege-
middelverket og blir ofte forespurt om  
å foreslå representanter til diverse 

Norsk forening for lungemedisin (NFL)

Av Knut Stavem, Lungeavdelingen,
 Akershus universitetssykehus  

FaMe

››

Lungefaget og NFL står overfor store utfordringer i fremtiden. Med økende 
spesialisering og innføring av ny teknologi er det en utfordring å utvikle et 
godt og konstruktivt samarbeid med andre spesialiteter både i den kliniske 
hverdagen og i forskning.
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 offentlige utvalg med tilknytning til 
fagområdet. Foreningen har bl.a. en re-
presentant i Norsk Lunge Cancer Gruppe 
(NLCG). NFL oppnevner videre nasjonal 
delegat til european respiratory society 
(ers) og Forum of european respiratory 
societies (Fers). NFL arrangerer høst-
møte i Oslo hver høst i november, med 
generalforsamling, et faglig kursprogram, 
frie foredrag og festmiddag med utdeling 
av priser og stipend for forskning. NFL er 
også ansvarlig for et faglig vårmøte hvert 
andre år, som arrangeres i samarbeid 
med lokale arrangører, sist avholdt  i 
stavanger 7-9 juni 2012. I mange år har 
NFL samarbeidet med legemiddelindus-
trien om å arrangere en fellesreise for 
NLFs medlemmer til den årlige euro-
peiske lungekongressen, european 
 respiratory society (ers), noe som 
 mange vordende og etablerte lungeleger 
har nytt godt av. med nye regler for 
 samarbeid med industrien blir det nå 
slutt på denne fellesreisen.

NFL hadde i mange år sitt eget tids-
skrift, Lungeforum (Norwegian respi-
ratory Journal), som ble distribuert til 
alle medlemmene. Dette hadde en 

viktig rolle, bl.a. for trykking og bred-
ere distribusjon av dr. gradsavhandl-
inger. Lungeforum var også en periode 
et nordisk tidsskrift, inntil de nordiske 
lungemedisinske foreningene sammen 
tok initiativ til og etablerte Clinical 
respiratory Journal sammen med 
blackwell Publication.

NFL har i mange ar hatt sine egne 
nettsider, www.lunge.no, med malcolm 
sue-Chu som mangeårig redaktør. Her 
finnes annonseringer av møter, tidlig-
ere presentasjoner, arkivstoff fra for-
eningen og lenker av interesse for 
medlemmene. Historisk stoff om 
 lungelegeforeningen er tilgjengelig 
her: http://www.lunge.no/ history/
historie.pdf, redigert av Kjell Holten.

styret i NFL velges av generalfor-
samlingen på foreningens høstmøte  
i november hvert 2. ar. For perioden 
2011-2013 består styret av Terje Tollåli 
(leder), Helge bjørnstad-
Pettersen(nestleder), espen Carlsen 
(representant for utdanningskandi - 
dat ene og sekretær), Per Arve Lier 
(kasserer), Tone sjåheim, Aina Kjensli, 
birger Lærum (styremedlemmer). 

Foreningen har flere æresmedlem-
mer, som over tid har bidratt vesentlig 
til foreningens utvikling: Kjell Holten, 
Amund Gulsvik, Nils Peter boye, Nils 
ringdal, Olav Kare refvem og ernst 
Omenaas.

Lungefaget og NFL står overfor store 
utfordringer i fremtiden. De viktigste 
sykdomsgruppene øker samtidig som 
lungeleger får tilført nye oppgaver som 
ventilatorbehandling og yrkesmedisin-
ske vurderinger. med økende spesiali-
sering og innføring av ny teknologi er 
det en utfordring å utvikle et godt og 
konstruktivt samarbeid med andre 
spesialiteter både i den kliniske hver-
dagen og i forskning. Forskningskom-
petanse forventes å bli stadig viktigere 
for kritisk a kunne vurdere nye res-
surskrevende behandlingstiltak. Det er 
også et pågående generasjonsskifte 
innen lungefaget. behovet for nye lun-
geleger er anslått til 13-15 per år de 
nærmeste årene, men de siste årene 
har det vært utdannet vesentlig færre. 
Følgelig er det en viktig oppgave for 
NFL å stimulere til rekruttering av 
lungeleger.  •

FaMe

Mesnaliens Kursted ble bygget i 1900 for a hjelpe de Brystsvage.
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Fortsettelse av tema pasientskader fra nr. 3-2012

I dag er GTT så unøyaktig og oversensitivt at det demotiverer 
helsepersonell og neppe bidrar til å gjera helsetenestene 
tryggare. Verktøyet er dessutan eindimensjonalt ved å kon-
sentrera seg om behandlingsnivået åleine. metoden fortel 
altså inkje om forsømingar på overordna nivå. Leiaransvaret 
og rammevilkåra er utegløymt. I det siste har me fått fleire 
påminningar om kor viktig den innfallsvinkelen er: Ahus-
skandalen og hjartekirurgi-saka i OUs.

sidan sist er det kome fram at GTT-talet på dødsfall rela-
tert til feilbehandling gjekk ned med 40% på eitt år, frå 4700 
dødsfall I 2010 til 2900 året etter. Helseministeren finn 
dette oppmuntrande, eller som han seier på regjeringen.no:  

«Dette er oppløftende tall som viser at innsats nytter!  
Vi har nå full åpenhet om kvaliteten ved norske sykehus, 
også når noe går galt.»

Dette er jo fantastisk når me tenkjer på at Pasientsikker-
hetskampanjen tok til først den 27. januar 2011. Fabelaktig, 
ja nesten som eit eventyr. 

ein nedgang på 1800 dødsfall skulle tilseia ein reduksjon 
på 4,4% i dødsfall på landsbasis! men ssb registrerte berre 
100 færre dødsfall I 2011, det vil seia ein reduksjon på berre 
0,2%. skuffande? Nei, ikkje for helseministeren.

sanninga for oss andre er at GTT leverer så upålitelege 
estimat av “unødvendige” dødsfall at ein straks burde droppa 
den delen av målingane. Dei gjer langt meir skade enn gagn.

Deretter må ein spørja seg: Kva med den delen av GTT som 
måler andre «pasientskadar» enn dødsfall? Også her er det 
grunn til å vera skeptisk etter mi meining. I alle fall bøt me 
arbeida hardt for å gjera metoden meir reproduserbar og valid 
- og skjøneleg for helsepersonell.  Kanskje det stendige maset 
om  innbilte pasientskadar og dødsfall demotiverer og tek bort 
gleda ved dei små, men viktige framstega ein kan gjennomføra 
ved å nytta resultatmålingar og metodeforbetringar?

Her kan det vera på sin plass å nemna at ein med GTT ikkje 
fann teikn til nedgang i registrerte pasientskadar etter lang-
varig, uthaldande og systematisk forbetringsarbeid ved ti 
sjukehus i North Carolina i perioden 2002-2007 (Landrigan 
CP & al. 2010). Heile greia var eit einaste stort slag i lufta.

Kanskje GTT måler så mykje skit og kanel at me korkje 
ser dei verkelege pasientskadane eller skogen av små og 
viktige forbetringar for berre tre? 

Kanskje det er meir å læra av prestasjonskulturen i topp-
idrott og av å studera dei beste sjukehusa enn av å deppa 
over alle feila frå i går? 

Og kanskje eit stendig fokus på feil berre skal vera ein 
liten del av det store arbeidet med å gjera tenestene endå 
tryggare? Den dokumenterte effekten i sjukehus er i alle 
høve minimal. Derimot er det vist at ein med enkle tiltak, 
tolmodig strev, vitug resultatmåling - og heilt utan GTT -  
kan betra overlevinga og redusera talet på tromboemboliske 
komplikasjonar, sjukehusinfeksjonar, lækjemiddelfeil og 
kirurgiske  komplikasjonar. 

Kanskje det er tid for å retta det kritiske blikket oppover  
i systemet, mot Kunnskapssenteret og helsebyråkratiet og 
laga ein eigen Trigger Tool for dei? Aktuelle nøkkelord  
kunne vera: 
•  Takk for godt innspill, men
•  Tallene i seg selv er ikke så viktige
•  Helseministeren har full tillit til direktøren
•  Foretaket har en god dialog med de ansatte
•  Vi er på rett vei
•  Arbeidet fortsetter langs de samme hovedlinjer    

Tida er inne for eit administrativt
Global Trigger Tool

Fig. 1 Heller ikkje pasientane festar lit til påstandane om at 16% av 
norske sjukehuspasientar blir påført skade. Dette er det området dei 
er mest nøgde med, og meir enn 90% av dei svarar nei på spørsmålet: 
«Mener du at du på noen måte ble feilbehandlet av sykehuset (etter 
det du selv kan bedømme)?» Kjelde: PasOpp rapport Nr 3 - 2012 

Innlegg av Haldor Slettebø, overlækjar Oslo universitetssykehus
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Fig. 1 Heller ikkje pasientane festar lit til påstandane om at 16% av norske 
sjukehuspasientar blir påført skade. Dette er det området dei er mest nøgde 
med, og meir enn 90% av dei svarar nei på spørsmålet: “Mener du at du på 
noen måte ble feilbehandlet av sykehuset (etter det du selv kan 
bedømme)?”   
Kjelde: PasOpp rapport Nr 3 - 2012  
 
  

I førre nummer av bladet argumenterte underskrivne og Anders Baalsrud for at 
verktøyet Global Trigger Tool (GTT) treng ei kraftig oppgradering før det vil vera  
til gagn for norske pasientar. 

››



Formål
Norsk overlegeforening (Of ) arbeider for at overleger vil påta seg og bli værende i lederfunksjoner.  
Of prioriterer lederutdanning og lederutvikling. 

På landsrådsmøte den 25. april 2012 vedtok Of i forbindelse med behandling av budsjett for 2013 å videre-
føre ordningen med lederstipend til videre- og etterutdanning for ledere etter retningslinjer utarbeidet av 
styret. Det er for 2013 satt av kr. 300 000 til stipend; samme beløp som i 2010, 2011 og 2012. Det er stor  
interesse for ordningen.

Stipendkomite
stipendkomiteen består av to representanter fra Ofs lederutvalg og en fra Ofs styre. stipendkomiteen 
 vurderer søknader fortløpende og gir tilbakemelding til styret når stipend er innvilget. I tvilstilfeller  
kan søknader legges fram for styret til endelig avgjørelse.

Kriterier for å søke stipend
• Lederstipend er et tilbud til medlemmer av Norsk overlegeforening
• Det kan søkes stipend både for lederutdanning som gir studiepoeng og annen lederutdanning.
•  Program med bekreftelse på opptak må vedlegges utfylt søknadsskjema. Alternativt kan det søkes  

stipend som innvilges under forutsetning av senere opptak.
•  Leger som innehar lederstillinger og andre som har interesse for ledelse og/eller innehar tillitsvalgtverv 

kan søke.
•  Mulighet for dekning hos arbeidsgiver må være forsøkt, slik at stipendet fra Of blir et supplement.  

Det fokuseres i denne sammenheng på arbeidsgivers ansvar når det gjelder etter- og videreutdanning  
for leger i lederstillinger.

• Totalbeløpet for den enkelte søker er begrenset oppad til kr. 30.000 i dokumenterte utgifter.
• Stipendet skal primært dekke kostnader/avgifter til selve lederutdanningen/lederkurset.
•  Søknad om dekning av eventuelle reiseutgifter og hotell, må skje på grunnlag av dokumenterte  

faktiske kostnader. Originalkvitteringer skal innleveres. søkere vil få beskjed senest 2 måneder  
etter søknadsfristen.

 
Mottak av stipend forutsetter:
•  Bekreftelse på gjennomført utdanning/kurs.
•  Innsendelse av utfylt sluttrapport i samsvar med vedlagt sluttrapportmal.

eventuelle spørsmål kan rettes til Norsk overlegeforenings sekretariat ved  
Lene brandt Knutsen, tlf. 23 10 91 60 / edith stenberg tlf. 23 10 91 57. søknader med vedlegg kan  
også sendes på e-post til lene.brandt.knutsen@legeforeningen.no / edith.stenberg@legeforeningen.no

Informasjon og søknadsskjema etc.: 
 http://legeforeningen.no/yf/overlegeforeningen/medisinsk-ledelse/lederstipend/
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Returadresse
Norsk overlegeforening
Postboks 1152, Sentrum
0107 Oslo




