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Kjære kolleger
Kontrakter regulerer forhold mellom
2 eller flere parter og handler gjerne
om verdier eller «leveranser». Man
avtaler rollefordelinger. Som leger
forholder vi oss til den Hippokratiske
ed – et historisk verdigrunnlag som
forplikter oss i vår yrkesutøvelse
gjennom livet som lege. Den har med
medisinens utvikling måttet revideres
flere ganger og har nå mest av alt en
sterk symbolverdi, men kan tjene som
eksempel.
I det større bildet har det organiserte
helsevesen en kontrakt med samfunnet
som vi har forsøkt å belyse fra flere
vinkler i denne utgaven. Vi drister oss
sågar til å til å titte over gjerdet til en
annen samfunnsaktør som har et
mandat fra samfunnet – pressen.
Poenget er ikke forskjellene, men å
skjele litt til en annen sektor og få
innblikk i hvordan den ser seg selv og
sitt oppdrag.
Vårt samfunnsoppdrag tenker vi
kanskje ikke over til daglig, men
det var ideen til dette nummeret
– å reflektere litt over hva som er vårt
mandat. Det meste er kanskje underforstått og hele nummeret kan kanskje
bli et langt «gjesp». Frykt ikke, for vi
har mange solide bidragsytere denne
gang, – vårt oppdrag er mangslungent.
Som man vil se, tar vårt oppdrag seg
litt ulikt ut etter hvem som skriver, og
det har endret seg i et historisk
perspektiv. Vi skal selvsagt levere god

medisinsk behandling og det på beste
måte for de ressurser samfunnet stiller
til rådighet – ofte uttrykt som «mest
mulig helse for hver krone». Vi må
derfor både ha det lille og det store
perspektivet; den enkelte pasienten
som vi har i behandling og samfunnet
som helhet. Vi skal bruke vår kunnskap
til å forebygge – utsette sykdom; krona
er da aller best anvendt.
Foruten å behandle og utdanne
pasienter og befolkning, skal vi
utdanne de yngre kolleger og andre
yrkesgrupper innen vårt fagområde.
Dette er en svært viktig oppgave, men
kanskje ikke like merittert som i
mange andre land. Av egen erfaring
kan man i tilegg si vi strever med å få
til dette på en så god måte som vi
ønsker i en hverdag fokusert på
effektivisering og budsjett.
Befolkningen har også naturligvis
krav på at vi tilbyr oppdatert behandling og da må vi søke ny kunnskap
– ute eller bedrive forskning selv.
Kontroll av egen virksomhet er ett
aspekt, etablering av ny forståelse
og dermed nye behandlingsmetoder,
har vært en like naturlig del av vår
virksomhet.
Om vi er enige om kontrakten
– er premissene for at vi skal kunne
oppfylle den tilstede og stabile?
Spørsmålet er selvsagt inkvisitorisk,
men betimelig. Kan vi oppfylle alle
disse fordringer i en skiftende organi-

sering og med et bare økende budsjettog effektiviseringsfokus? Forbedrede
behandlingsforløp og bedre ressurs
utnyttelse er ikke omstridt, men om
lønnsomhetsbetraktninger får råde
og omorganiseringer svekker kvalitet
og sikkerhet? Selv om «det faglige» i
vår som andre sektorer synes langt på
vei detronisert, må vi fortsatt ha tiltro
til at våre vurderinger av hva som er
«god medisin» er gyldige - og stå opp
for disse.
Å gå tilbake til Kontrakten for å se
hva som står der, kan kanskje være
oppbyggende for vår faglige identitet
– vi trenger det når vi møtes med
«bukk og havresekk-», og «skyver pasientene forn seg»- argumentene. Selvransakelse og en kritisk holdning til
egen virksomhet er nødvendig, men en
trenger både avstand og nærhet for å se
hva som er virkelige forbedringer. Det
er ingen grunn til å sette vårt lys under
en skjeppe – vi kan faget, vi står med
pasienten, vi kjenner hverdagen.
Politikere og byråkrater har andre
kvalifikasjoner – men de har ikke disse,
og vi bør derfor ikke vakle i troen på
vår egen rolle som premissleverandør
når samfunnskontrakten skal
overholdes. •
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›› Av Overlegeforeningens leder Jon Helle

«Kunne dette skjedd hos oss?»
D

ette er et viktig spørsmål å stille
seg i sykehusene. Til dels livs
viktig. Når andre sykehus eller enheter
begår feil. Verken leder eller ansatte
kan lene seg tilbake, puste ut og late
som man er så mye bedre selv. Uhell,
feil og mangler rammer også de beste.
Rett før jul var jeg på en kvalitets
forbedringskonferanse i Orlando i USA
sammen med 5000 andre. Her opp
levde jeg at noen sykehus er kommet
svært langt i kontinuerlig kvalitets
forbedring. På alle nivåer, hele tiden.
Der er det mange som stiller det
ransakende spørsmålet. Og tenker ofte:
Ja, det kunne skjedd hos oss. Dermed
settes forbedringsprosesser i gang.
Norge er, om ikke et u-land, så i
hvert fall en lilleputt på systematikk
og innsats for kvalitetsforbedring.
Ikke slik at vi leverer dårlig vare, langt
derifra. Antakelig. Og vi er på gang.
Eier og ledelse er ennå for opptatt av
andre målinger og resultater, selv om
helsetilsynet har hatt fokuset i mange
år.
Det handler om å ta godt «vare på»
selv de minste feil, ja kanskje særlig
dem. Det er naturlig å tenke på isfjellet:
Det er noen store feil som blir synlige.
Under dem ligger et berg av mange
små, kanskje av liten betydning i seg
selv, men de kan gi verdifull læring på
veien, i tide.
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Sykehus er en risikobransje
Med minst tre mangler:

• Avsatt tid til direkte pasientkontakt
er for liten med kort liggetid, for høy
beleggsprosent og for dårlig organisering og sammenheng i tjenester.
Dette gjelder særlig på store sykehus.
• Terskelen for å melde feil er for høy.
• Tid og ressurser til fagutvikling og
kvalitetssikring er for liten. Dette
stresser legene, som vil levere høy
kvalitet.
Jeg vet om gode ledere i sykehus som
setter sin ære i å utvikle en lærende
organisasjon. Som arrangerer fag
kvelder der overlegene kan legge frem
eksempler på lærerike situasjoner,
både feil og nesten-feil. Dette gir trygghet, bedre leger og bedre pasienttilbud.
Å skape større trygghet for å melde
om feil, er nødvendig. Og det er mye
mer effektivt enn å ha advarselsspøk
elset fra Helsetilsynet hengende over
seg, eller å oppleve tendensen til syndebukk-jakt. Jakt på syndebukker gjør at
helsepersonell heller trekker seg unna
med sine, og andres, feil og mangler.
Min påstand er at advarsel som reaksjonsform har mer negativ effekt på
atferden til alle de som ikke får advarsel,
enn den har positiv effekt for kvalitet
og pasientsikkerhet. Jeg skulle ønske
at advarsel, som administrativ reaksjon
fra Helsetilsynet, fjernes. Det hadde
gitt mer trygghet for åpenhet, og å lære
av egne og andres feil og nesten-feil. •

«Jeg skulle ønske
at advarsel, som
administrativ reaksjon
fra Helsetilsynet,
fjernes»

Foto: Thomas Barstad Eckhoff

«kunne dette
skjedd hos oss?»

Brannen i Lærdal
18. januar startet en brann i et bolighus et inferno i bygda. Storm, med orkan
styrke i noen av kastene førte til at brannen spredte seg fra hus til hus, og i en
periode var hele Lærdalsøyri truet. 17 bolighus og til sammen 40 bygninger ble
totalskadd brannen. Telefonsentralen og strømtilførselen sviktet, og det ble
mangel på vann. Sykehuset gikk tomt for oksygen og medikamenter. Personell
ble hentet med kurer.

L

ærdal sjukehus har en medisinsk
sengepost, en ortopedisk sengepost beregnet på elektiv kirurgi, og
laboratorium og røntgenavdeling.
Kommunens varaordfører Geir
Øverland har vært ansatt ved Lærdal
sjukehus siden 1999, som overlege i
urologi. Denne gangen fungerte han
som varaordfører og opprettet kommunens kriseteam på sykehuset. Han var
hjemme da brannen startet, og ble
varslet av svigerdatter som kom innom.
Han dro da straks til brannområdet,
og hjalp til med slukkingsarbeidet.
Han trakk brannslanger og spylte det
han maktet. Han traff både ordfører
og rådmann i samme ærend, og de ble
enige om at han skulle reise opp på
sykehuset. «Jeg var nok svært møkkete
av sot og røyk når jeg kom. Her fungerte
jeg som kriseteamleder, mens andre
overleger tok seg av sykehusets krisehåndtering.» Selv ble verken han eller
familien rammet selv om de har huset
bare 200 meter fra der brannen startet.
«Vi har nå fullt fokus på å hjelpe dem
som har mistet husene sine, eller er i
behov for andre hjelpetiltak. Vi har
ordnet det slik at alle barn og unge
under 18 år skal få en reise til Dale
Oen-senteret som en oppmuntring.»
Staten har jo lovet dere støtte i for
bindelse med denne katastrofen. Får
dere noe hjelp?
«Ja vi er lovet hjelp, men det blir jo
spennende å se hvordan det blir i praksis. Vi må søke via Fylkesmannen. Vi
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›› Av Arne Laudal Refsum

trenger hjelp til å bygge og til å planlegge. Det er en enorm oppgave vi har
foran oss.»
Truls Jellestad er ortopedisk overlege
som har vært ansatt ved Lærdal Sjukehus i 10 år. Han hadde ortopedisk
bakvakt og ble varslet av AMK ca kl
23.45. «Sykehuset har vanligvis en vaktberedskap på 2 medisinske og 2 kirurgiske sykepleiere og 1 turnuslege. VI har
ikke drevet med kriseøvelser, men har
hatt noen situasjoner hvor vi har fått
øvd oss i praksis. Det er spesielt brannen i Gudvangtunnellen jeg tenker på.»
«Telefon og strømnettet falt ut ca kl
24. Det ga oss problemer med å få tak i
folk. Noen kom direkte, andre sendte
vi kurer ut for å hente. Vi sendte også
kurerer til nabokommuner som hadde
intakt telefonnett for å varsle de
ansatte som bodde der.»
Selv fungerte Jellestad som krise
leder og hadde blant annet kontakt
med AMK i Førde via en datalinje som
ikke ble ødelagt av brannen. Overlege
i anestesi og indremedisin fordelte
triagering og behandling seg i mellom.
«Vi visste at vi kanskje sto foran en
katastrofe. Det var et inferno av en
brann, og med orkans styrke i kastene
kunne mange bli skadet. Vi fikk åpnet
opp operasjonsavdelingen i tilfelle det
skulle komme brannskader eller kvest
elser. Det gjorde det jo heldigvis ikke.»
«Vi hadde 450 personer gjennom
sykehuset» sier Øverland. 270 pasienter ble lagt inn. Det var hovedsakelig

røykskader som ble behandlet med
bronchospasmolytisk inhalasjons
behandling. Det kom jo også et hjerteinfarkt. Vi bestemte tidlig at vi brukte
personalet fra lab og røntgen til å
hjelpe til med registreringen av
pasientene, og etter hvert kom også
Røde Kors hjelpekorps og hjalp til
med denne funksjonen.»
«Når det ble lyst om morgenen fikk
vi hjelp fra Førde, med et Sea King
helikopter med personell og medikamenter som vi var gått tomme for.»
Torgeir Finjord er spesialist i indremedisin og gastroenterologi ved sykehuset i Førde. Der har han vært siden
turnustjenesten, men som overlege fra
2009. Han ble oppringt om morgenen

den 19. januar og bedt om å stille på
sykehuset for transport til Lærdal.
Det var 3 leger og 5 intensivsykeplei
ere, samt ambulansepersonell som var
med helikopteret. Også direktøren var
med, for å kunne frigjøre ressurser,
siden det ikke var telefondekning.
«Vi hadde også med oksygen, som
sykehuset hadde lite av. De 2 andre
legene ble sendt opp i sengeavdeling
ene hvor de sykeste pasientene var,
mens jeg hjalp til med sluttkontroll
og utsjekk av pasientene.»
Lærdal sjukehus hadde gjort en
imponerende jobb i følge Finjord.
«Det hadde nok vært en lav terskel
for å komme, men slik må det jo bli når
man ikke har telefon eller mobiltelefon

som virker. Da må man jo bare ta i mot
de som kommer, og det var en imponerende logistikk de hadde fått til.»
Etter brannen i Gudvangtunnellen
hadde Helse Førde en stor beredskaps
øvelse hvor politi, brann og helsevesen
var involvert. «Jeg synes nok brannen i
Gudvangtunnellen var en mye mer realistisk og matnyttig «øvelse, som jeg lærte
mye mer av enn beredskapsøvelsen».
«Det at folk kjenner hverandre og er
positive til å stille opp på eget initiativ
har en enorm verdi for helsetjenesten.
Det å sende oss som fagfolk ut til ulykkesstedet i stedet for å sende pasienter inn
til sykehuset i Førde som man gjorde
ved tunnell-brannen var en riktig vurdering.» •
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Hege Gjessing om
sykehusenes samfunnsoppdrag:
Likeverd og like rettigheter sentralt. Sykehusene er analysator
av samfunnsutvikling, og formidling av kunnskap er en viktig del av
samfunnsoppdraget. Sykehusene er viktige arbeidsplasser i lokalsamfunnene,
men det kreves god ledelse, noe som er for lavt prioritert i dag.

›› Innlegg av Hege Gjessing, president i Den norske legeforening.

D

a Margaret Thatcher uttalte sitt
berømte «there is no such thing
as society» mente hun at mange mennesker var blitt for opptatt av hva
«staten» skulle ordne for dem i stedet
for å ta ansvar selv. Jeg mener det er
en samfunnsoppgave å bygge strukturer
som gjør det mulig for flest mulig å ta
ansvar for eget liv. Mennesker er av
hengige av hverandre og våre evner
til å dele erfaringer og samarbeide er
noe av det mest fantastiske ved oss. Ved
å hjelpe hverandre både personlig og
gjennom samfunnsstrukturer vi bygger
opp, utvikler vi oss selv og vi skaper en
samfunnsutvikling preget av høy grad
av trygghet og tillit. For meg er sykehusene en viktig del av dette.
I høst kom verdenskjente evolusjonsbiologer til Norge for å finne ut hvorfor
landet vårt flere år på rad har toppet
FN-listen over verdens beste land å bo i.
Økonomisk stabilitet er en viktig faktor,
men dette handler om mer enn oljen.
Nordmenn har lav motstand mot å
betale skatt, vi har flate strukturer og
setter samarbeid og ytringsfrihet høyt.
Vi forstår at ved å bidra til fellesskapet
får vi trygghet tilbake. Trygghet i form
av systemer som fungerer. Tryggheten
det gir å vite at vi får hjelp hvis vi blir
syke er noe vi har med oss i bevisst
heten slik at vi i liten grad bekymrer
oss for dette i det daglige.
8 OVERLEGEN 1-2014

Det de fleste av oss selv ønsker å
oppnå er også kjennetegn ved samfunn
det er godt å leve i: frihet, fred, lykke.
Likeverdighet og like rettigheter for alle
gjør det enklere å oppnå dette og FN
statistikken viser at Norge utmerker
seg.
I boken «The Spirit Level» argumenterer forfatterne som er epidemiologer
fra Storbritannia, for hvorfor et likeverdig samfunn er bedre for alle, og de
viser eksempler på hvordan samfunn
med store forskjeller har mer sykdom
og flere sosiale problemer. Sykehus
enes bidrar til likeverdigheten gjennom sine fire hovedoppgaver: god
pasientbehandling, utdanning av
helsepersonell, forskning og opplæring
av pasienter og pårørende. Likeverdigheten skapes ved at pasienter får hjelp
til å komme seg gjennom eller leve med
sykdommene, pasienter og pårørende
lærer om helse og sykdom, årsaker og
behandling, og kunnskapen spres videre
til andre. Forskning og forvaltning av
forskningsresultater gir oss ny, opp
datert kunnskap og sikrer at vi slutter
med det som ikke lenger bør gjøres.
Opplæringen sørger for at kunnskap
og metoder utvikles og videreføres
jevnt og trutt. Alt dette handler om
utvikling, og når befolkningen merker
en positiv utvikling øker også tilliten til
sykehusene. Vi er avhengige av at be-

folkningen har høy tillit både til de
offentlige og de private og ideelle
sykehusene.
Sykehusene har også en rolle som
analysator for samfunnet: Det vil alltid
være viktig for et samfunn å vite hva de
største helseproblemene er, og hva som
er årsakene til disse. Fagmiljøer på
sykehus er med på å beskrive hvilke
trekk ved samfunnet som frembringer
sykdommene og hvilke samfunns
strukturer som må endres for å få
gjort noe med problemene.
Så er sykehusene viktige arbeids
plasser. Sykehusene har til sammen
svært mange ansatte. De varierer i
størrelse, men vil alltid være arbeidsplasser som har stor betydning for
stedet de ligger. De gir trygghet for
livsgrunnlaget og utviklingen av lokalsamfunnet. Dette er en av årsakene til
at diskusjonene rundt lokalsykehusene
er så komplekse. Hovedproblemet er
ikke om folk må reise noe lenger til
jobben, men det vil ha stor betydning
for et sted om folk flytter fra eller
slutter å flytte til. Det er som en av
toppsjefene sa i en av lokalsykehus
debattene: «Vi bør vel tenke oss godt
om før vi anlegger en helt ny by?»
Legeforeningen har bedt om en
Nasjonal Sykehusplan hvor Stortinget
kan ta beslutninger i noen av disse
vanskelige diskusjonene nettopp fordi

Foto: Einar Nilsen

samfunnskonsekvensene må drøftes
bredt og grundig. Helseministeren har
lovet at en slik plan skal komme i 2015.
Siden sykehusene er så betydningsfulle arbeidsplasser mener jeg de bør
være kjente for solide, trygge og gode
arbeidsmiljøer og gode ledelseskulturer.
Det er påfallende hvor lenge utvikling
av ledere har vært satt på vent på grunn
av overfokusering på økonomi og inn
sparinger. Dette betyr ikke at det ikke er
mange gode ledere i norske sykehus.
Det er det. Mitt ankepunkt er at arbeidet med dette ikke er systematisert, og
at det derfor blir for tilfeldig i hvilken
grad en oppnår virkelig god ledelse. Et
eksempel er en avdeling med omtrent
60 leger som nylig trengte ny leder. Det
fantes ikke èn i miljøet som kunne eller
ville ta på seg oppgaven. Ideelt sett bør
en slik avdeling ha mellom fem og ti
leger som kvalifiserer til lederoppgaven.
Selv om samfunnet vi lever i har
mange positive sider er det også sider
som ikke er bra: Det er tendenser til

overflod. Økonomisk vekst og økt
produktivitet har negative sideeffekter.
Mange mennesker opplever stress: Vi
spiser for mye og trener for lite. Forebygging er topp-tema for helsepolitik
ere både nasjonalt og internasjonalt,
noe som er viktig også for at sykehus
ene skal kunne klare å ta seg av alle
som trenger det i alle år fremover.
Sykehusene bør være foregangsorganisasjoner når det gjelder å «leve som
de lærer». Maten bør være sunn og
velsmakende. Der det er hensiktsmessig
bør pasienter få hjelp til fysisk aktivitet
og trening som ledd i behandling og
restitusjon etter sykdom. Sykehusene
bør være lengst framme som miljø
bedrifter og på den måten bidra til
bærekraftige samfunn.
Med det klare samfunnsansvaret jeg
mener sykehusene har, følger også at
jeg mener at de som jobber der bør
brukes aktivt i samfunnsdebatter og i
arbeidet med å opplyse befolkningen
om helse, forskjellige behandlings

former og konsekvenser av politiske
valg. De som gjør dette er med på å
påvirke både samfunnsutviklingen og
de valgene mennesker tar, og for meg
er enkeltmennesket og samfunnet to
sider av samme sak. Alle trenger ikke
å delta i debattene, men mange har
interesse for det, egner seg godt til det
eller har en særlig kompetanse innen
de felt som skal belyses. Dette for
plikter ledere til å skape åpne, trygge
arbeidsmiljøer der den personlige
friheten til å ytre seg er godt ivaretatt
og aldri settes under press. Deltagelse
i den offentlige debatten bør støttes
og omtales på en positiv måte. Helseministeren kom i sin tale om sykehusene igjen og igjen tilbake til at
pasienten skal være i sentrum. Det
betyr at det aldri må legges lokk på
diskusjoner som er av aller største
betydning for de som er pasienter,
har pasienter i nærmeste krets eller
kanskje en gang skal bli pasienter.
Det vi si de fleste av oss. •
OVERLEGEN 1-2014
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Legenes samfunnsoppdrag
– et blikk på fortida
›› Per Haave, historiker og statsstipendiat ved Institutt for helse og samfunn, UiO
På 1800-tallet var leger flest statsansatte, men sto langt på vei alene med sitt samfunnsoppdrag.
Senere har en stor andel privatpraktiserende leger og sykehusleger forvaltet mye av sitt oppdrag kollektivt gjennom Legeforeningen. I nyere tid er samfunnsoppdraget i økende grad blitt
et individuelt ansvar.
Samfunnsoppdraget i
embetsmannsstaten

Embetsmannsstatens (1814–1884)
ambisjon om å skape en moderne
nasjon hadde en sunn befolkning som
en av sine forutsetninger. Leger flest
ble distriktsleger i nasjonsbyggingens
tjeneste. De fikk ansvar for forebyggende og administrative oppgaver, og
skulle hjelpe syke mennesker så langt
de offentlige oppgavene tillot det.
I 1860 kom sunnhetsloven. Med den
fulgte et permanent helsearbeid på
kommunal basis. Legene ble viktige
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samfunnsplanleggere. Senere opplevde
det offentlige legevesenet et sparepolitisk press fra en liberalistisk argumenterende opposisjon, men kom styrket
ut da Stortinget i 1912 vedtok lov om
offentlige legeforretninger. Loven la
mye av grunnlaget for det medisinske
fagstyret etter 1945, med Karl Evang
som helsedirektør.
Fra statsbunden til «fri» profesjon

Etter embetsmannsstatens fall i 1884
holdt ikke utbyggingen av offentlige
legestillinger tritt med veksten i lege-

tallet. Mange leger måtte etablere
privat praksis. I 1910 var seks av ti
leger rent privatpraktiserende. Lege
yrket var ikke lenger en typisk embetsgjerning, selv ikke etter de mange nye
offentlige legestillingene som fulgte
med legeforretningsloven.
Et stort antall privatpraktikere førte
ikke til et markedsstyrt legevesen. Da
lov om sykeforsikring ble iverksatt i
1911, ble det skapt en samfunnskontrakt mellom privatlegene og det
offentlige. Privatleger fikk en tryggere
økonomi og et viktig samfunnsopp-

drag, blant annet fordi det nå skulle
foreligge legeattest ved sykdom. I prinsipp er fastlegeordningen en moderne
variant av den vel hundre år gamle
samfunnskontrakten.
En profesjon på kant
med fellesskapet?

Veksten i antallet privatleger skapte
tidlig bekymringer på politisk hold,
fordi privatlegene i motsetning til
offentlige leger ikke kunne pålegges
en plikt til å yte øyeblikkelig hjelp.
Dette ble forsøkt endret med «doktor
paragrafen» i utkast til alminnelig
borgerlig straffelov fra 1896. Det utløste
politisk strid og satte hele straffelovreformen i fare. For å redde reformen ble
paragrafen foreslått inntatt i en egen lov
om legers plikter og rettigheter. Loven
ble vedtatt i 1927 og privatlegene fikk en
rettsplikt til å yte øyeblikkelig hjelp. For
lovutvalget var det et grunnleggende
prinsipp at alle borgere som med sin
utdanning hadde «erhvervet en særret»,
også skulle «ha videregående plikter
til å anvende denne utdannelsen til
samfundets beste».
Legeloven skapte en ny situasjon.
Nå kom, foruten behandlingsplikt, mer
omfattende og detaljerte regler, blant
annet om forskrivning av legemidler,
godtgjøring, melding av smittsom
sykdom og taushetsplikt. I tillegg ble
det innført statsautorisasjon, med regler
om tildeling og tilbakekalling av rett
til å utøve legevirksomhet. Tidligere
hadde universitetet gitt praksisrett til
alle med bestått medisinsk embets
eksamen og avlagt legeløfte.

 ritiske røster hevdet at profesjonen
K
sviktet sitt samfunnsoppdrag. I reali
teten ivaretok overlegene og deres
underordnete kolleger et samfunnsoppdrag som så å si vokste fram nedenfra,
men som fikk næring av de forventning
ene som en mer spesialisert medisin
skapte. Med sykehusloven av 1969 ble
sykehuslegenes samfunnsoppdrag
nærmere definert, om enn indirekte.
Fra rettsbeskyttet autonomi
til forsvarlighetskrav

I 1970-årene ble det hevdet at legeloven
ikke lenger svarte til legenes oppgaver i
en moderne velferdsstat. En ny legelov
ble vedtatt i 1980 og iverksatt i 1982.
Den understøttet en utvikling i retning
av sterkere statlig styring og kontroll
med legeyrkets rammer og påla legene
flere plikter. Samtidig fikk legene en
rettsbeskyttet faglig autonomi, av frykt
for at kommersielle interesser kunne
true en faglig og etisk forsvarlig praksis.
Da legeloven i 2001 ble avløst av
helsepersonelloven, avskaffet myndighetene legenes faglige autonomi som en
rettighet. I bunnen lå en machiavellisk
argumenterende profesjonskritikk. I
stedet ble det innført et individuelt
forsvarlighetskrav. Legene fikk likevel
rett og plikt til å motsette seg instrukser
fra arbeidsgiver dersom forsvarlighetskravet ble brutt. Arbeidsgivers
styringsrett, som også gjaldt medisinske
spørsmål, skulle bare begrenses av den
beslutnings- og instruksjonsmyndig
heten legene fikk i samarbeid med
annet helsepersonell om konkrete
medisinske spørsmål i en behandlingssituasjon.

Sykehuslegene kommer

Etter 1945 ble legebehandlingen mer
konsentrert i sykehus og mer spesialisert. I 1956 mente et offentlig utvalg at
«publikum» var blitt «meget mer sykehus-minded» og oftere forlangte å bli
undersøkt og behandlet av spesialister.
En stor omfordeling av legenes arbeidskraft fra private legekontorer til sykehus fulgte. Samtidig økte andelen spesialister blant sykehusleger og leger med
privat praksis utenfor sykehus.
Med en stadig sterkere institusjon
alisering og spesialisering innsnevret
legeprofesjonen sitt virkeområde.

Legeforeningen og
spesialistreguleringen

Lenge ble samfunnsoppdraget utført
av legene enkeltvis. Fra slutten av
1800-tallet ble det i tillegg forvaltet av
Legeforeningen, som etter stiftelsen i
1886 kom til å forene et samfunnsengasjement med fagforeningsarbeid og
sosial kontroll av legene. Foreningens
rolle i medisinens spesialisering er et
talende eksempel.
Organisasjonseliten var tidlig mis
troisk til spesialistpraktiserende leger.
For å bringe spesialiseringen under

kontroll, ble det vedtatt regler om utdanning og godkjenning av spesialister,
i 1916 for medlemmer i Oslo, senere
(1918) for alle medlemmer, og fra 1963
for alle leger. I prinsippet avskaffet
Legeforeningen den frie adgangen til
spesialistpraksis.
Reguleringen gjorde Legeforeningen
til en kvalifiserende og sertifiserende
samfunnsmakt. Ved å godkjenne og
rangere sykehus og sykehusavdelinger
som utdanningssteder, ble foreningen
også en akkrediterende samfunnsmakt.
Legeforeningen tok initiativet til
spesialistreguleringen, men påtok seg
oppgaven på helsemyndighetenes anbefaling. Senere ble foreningens rolle
kritisert fra flere kanter, og med lege
loven av 1980 ble det formelle ansvaret
overtatt av staten, mens foreningen
beholdt det praktiske ansvaret med
delegert myndighet fram til høsten
2011. Da hadde foreningens rolle lenge
vært under lupen. Samfunnshensyn
lar seg vanskelig ivareta med «et ut
dannelsessystem basert på laugprinsippet», framholdt dekanene ved de
medisinske fakultetene i 1997.
Et reforhandlet samfunnsoppdrag

Siden slutten av 1800-tallet har legene
med Legeforeningen i spissen kjempet
for å bevare en autonom stilling i samfunnet. Myndighetene har på sin side
innrømmet profesjonen autonomi så
lenge de var overbevist om at den
brukte sine kunnskaper til å tjene
samfunnet og samtidig disiplinerte
leger som ikke levde opp til anerkjente
faglige og moralske standarder.
Dermed ble legenes samfunnsoppdrag festet til en «organisert» medisin
som kontrollerte seg selv og holdt
medlemmenes egeninteresser i sjakk.
I nyere tid er samfunnsoppdraget
blitt reforhandlet. Det gamle regimet
med profesjonens kollektive autonomi
har måttet vike for et regime med
ekstern kontroll. Tilbake står legenes
individuelle selvkontroll i kombinasjon
med en ytre kontrollerende makt som
skal sikre en etterrettelig medisinsk
praksis. •
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Samfunnskontrakten

››

Innlegg av Marit Halvorsen,
professor, Institutt for offentlig rett,
Avdeling for rettshistorie Universitetet i Oslo

I

grunnlovsjubileumsåret kan vi
passende ta frem ideen om samfunnspakten, eller samfunnskontrakten, som var naturrettsfilosofenes
forklaring på hvorfor mennesker
kunne gi fra seg sin medfødte selv
bestemmelsesrett og danne samfunn
under en hersker. Poenget med samfunnspakten var at den legitimerte
herskerens makt – men bare så langt
kontrakten rakk. Vår grunnlov er den
siste i en lang rekke naturrettslige
konstitusjoner. Men selv om samfunnspakten ikke lenger er referanse for
forholdet mellom borgerne og myndighetene, er forestillingen om en kontrakt mellom velgerne og de valgte
dypt nedlagt i oss. Som velgere for
utsetter vi at de folkevalgte bruker
det verktøy forfatningen gir dem, lovgivningsmakten, til å gjennomføre de
sakene som valgprogrammet omtaler,
så langt det er mulig i den politiske
hverdag.
Den norske syketrygden vokste
frem mellom 1909 og 1956 og garanterte
medlemmene naturalytelser som fri
legehjelp og kur og pleie i sykehus
(også andre naturalytelser ble inkludert, f.eks. hjelpemidler og medisiner)
og sykepenger ved tapt arbeidsfor
tjeneste. Til å begynne med var
ordningen frivillig og organisert som
et spleiselag mellom medlemmene,
arbeidsgiverne og staten. Den gjaldt
nærmere bestemte arbeidstager- og
inntektsgrupper og omfattet også
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«Legene skal si fra når noe svikter i den kliniske hverdag.
Gode leger er dermed pasientenes garantister for at den
større kontrakten fungerer.»

e ktefeller og barn. Etter hvert ble flere
grupper inkludert, og i 1956 var syketrygden fullt utbygd, dvs. den omfattet
alle innbyggere. Den ble også gjort
obligatorisk, det vil si at alle var medlemmer av syketrygden med de rettighetene den gav, om de ville eller ikke.
Finansieringen var stadig en form for
spleiselag, men i stedet for medlems
avgift betalte innbyggerne sin del av
kostnadene gjennom en særlig skatt.
Syketrygden var med andre ord ikke
lenger en frivillig forsikringsordning,
men en statlig organisert og tvungen
velferdsordning. Det var tverrpolitisk
enighet om denne utviklingen selv om
det kunne være diskusjon og uenighet
om det nærmere omfanget av de mange
forskjellige ytelser som syketrygden
etter hvert omfattet. Det var også full
enighet om å innlemme syketrygden i
folketrygdloven, da den ble vedtatt i
1966.
Legene spilte fra første stund en
sentral rolle i tildeling av syketrygdens
ytelser. De bestemte hvilke diagnostiske
og behandlingsmessige tiltak som
skulle iverksettes, de bestemte om
pasienten skulle legges inn på sykehus
eller annen kuranstalt, og de bestemte
om arbeidstakere skulle sykmeldes
med krav på sykepenger. Syketrygd
loven påla dem å ikke sløse med trygdens midler, men utover dette påbudet
var det bare få begrensninger i legenes
skjønn. De viktigste var knyttet til
kosmetiske inngrep uten medisinsk

indikasjon, og til tannbehandling.
(Trygdens dekning av tannbehandling
er en fascinerende historie, som det
fører for langt å gå inn på her.) Syketrygden ga legene et samfunnsoppdrag:
Alle medlemmer av folketrygden
skulle tilbys nødvendig helsehjelp
(selve begrepet ble lovfestet i 1982
med kommunehelsetjenesteloven) og
hjelpen skulle være faglig forsvarlig.
Syketrygden var sentral for utbygging av et offentlig helsevesen.
Gjennom refusjoner fra trygdekassen
kunne primærlegene gi gratis hjelp
til pasientene, og sykehusene fikk et
økonomisk grunnlag for sin virksomhet gjennom kurpenger og andre til
delinger. Det ble skapt en felles forståelse for at et offentlig helsevesen skulle
tilby befolkningen alle helsetjenestene,
slik at den enkelte borger ikke behøver
bekymre seg for om han eller hun får
tilgang til god og nødvendig hjelp når
det trengs, og har trygghet for at alt
blir betalt.

Dette er kontrakten mellom lovgiver
og velgere: Medlemskapet i folketrygden,
som blant annet betales av hver enkelt
gjennom folketrygdavgiften i skatten,
gir rett til de helsetjenester som loven
pålegger helsevesenet å yte, og til sykepenger slik det fremgår av loven. Folketrygden er en tvungen ordning som
medlemmene ikke kan melde seg ut av.
Til gjengjeld skal dens ytelser være så
omfattende at medlemmene ikke har
noe særlig behov for å trygge seg på
annen måte. Som innbyggere i Norge
skal vi med andre ord kunne stole på at
det offentlige helsevesenet dekker alle
våre (rimelige) behov for helsetjenester.
At helsevesenet er «offentlig», betyr
først og fremst at det finansieres med
offentlige midler, altså at pasientene
ikke betaler direkte for tjenestene
(annet enn den brøkdel som utgjøres
av egenandeler). Den nærmere organisering av tjenestene kan variere. I Norge
har vi lang tradisjon for at helsevesenet
er sammensatt av private og offentlige

aktører i mange kombinasjoner, uten
at det i nevneverdig grad påvirker pasientens betalingsforpliktelse. Det er ikke
viktig om en lege er privatpraktiserende
eller offentlig ansatt, eller om et sykehus eies av staten eller av en stiftelse,
så lenge pasientene får den helsehjelpen
de trenger, de kan forvente samme
kvalitet på hjelpen, tjenestene kontrolleres av de samme myndigheter etter
samme standard og blir betalt gjennom
offentlige bevilgninger.
Kontrakten mellom lovgiver og velgere
forutsetter at lovgiver tar nødvendige
skritt for å følge opp løftet om omfattende helsehjelp til alle. Det innebærer
regulering av finansiering, organisering
og kontroll. Dessuten innebærer det
dimensjonering, slik at tilbudet er omfattende nok til å nå alle som har behov
for det. Det er en grunnleggende forutsetning for det norske helsevesenet at
størrelser som kjønn, økonomi og utdannelse ikke skal ha betydning for
pasientenes tilgang på tjenester. Samme

målsetning gjelder for geografisk til
hørighet, noe som er en høy ambisjon i
vårt land. I utgangspunktet skal alder
heller ikke bety noe for retten til helsetjenester, men dette synspunkt bør
antagelig nyanseres litt. Det er helsemyndighetenes oppgave å sørge for at
lovgivers vilje blir gjennomført. Hvis
pasientenes lovfestede krav ikke kan
gjennomføres på grunn av svakheter
ved finansiering, organisering eller
kontroll, må dette kommuniseres til
det politiske nivå slik at nødvendige
justeringer kan skje. Dette er avgjør
ende for at kontrakten mellom lovgiver
og velgere skal fungere.
Legenes samfunnsoppdrag pålegger
dem ansvar for å bidra til at helsevesenet og helsetjenestene oppfyller pasientenes berettigete forventninger. De
skal utføre sin gjerning lege artis, og
med omhu. De skal si fra når noe svikter
i den kliniske hverdag. Gode leger er
dermed pasientenes garantister for at
den større kontrakten fungerer. •
OVERLEGEN 1-2014
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Møte med
pressen
Redaktøren ble sendt som representant
for Overlegeforeningen i et møte mellom
Legeforeningen og Norsk Redaktørforening i deres lokaler ikke langt fra Legenes
Hus. Passende kan man si, men mest en
tilfeldighet og redaktøren kvalifiserer nok
ikke til å bli medlem; fine lokaler, men ikke
på noen måte prangende.
Av Arild Egge, red.

Anledningen var et planlagt kurs/møte kommende
høst på initiativ av Nordland Legeforening som arrangeres i samarbeid med Redaktørforeningen. Den mye
omtalte mediesak i fylket med nå pågående etterspill
er en bakgrunn, men ikke tema for et slikt felles møte
der hensikten er å få til diskusjon og kanskje en bedre
felles forståelse for hverandres oppgaver. Forholdet til
media kan være vanskelig å håndtere og mange våger
ikke involvere seg. På den annen side synes pressen vi
er vanskelige å få i tale, kanskje avvisende selv når vi
kunnet brukt media for å oppnå noe på vegne av våre
pasienter.
På begge sider er det derfor kanskje et uforløst
potensiale for et bedre og mer fruktbart samarbeid i
fremtiden og dette møte tidlig på høsten i Bodø kan
kanskje være et «kick-off» for det! Programmet er
under utvikling – vi bringer det i juni nummeret eller
på foreningens nettsider så snart det er klart. Det er
definitivt noe nytt og en vil oppfordre kollegene til å
melde seg på dette positive tiltaket – man vil møtes
med journalister og redaktører på en felles arena.
Spennende!
Programmet vil bestå av noen hovedseksjoner med
innledere, før diskusjon som det skal settes av god tid
til. Sammensatte grupper fra begge leire skal løse
dilemmaer i helsejournalistikk – sett fra begge sider!
Kurstittel: Helsejournalistikk – på helsa løs?
Foreløpig planlagt til 6. – 7. oktober 2014, i Bodø.

Se link: https://legeforeningen.no/lokal/nordland/
Kurs-/Helsejournalistikk---pa-helsa-los/
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«Vi har en plikt til å sette en kritisk søkelys
på hvordan mediene selv oppfyller sin samfunnsrolle.
Vi fortjener ikke terningkast 6.»

Hva er mediers
samfunnsoppdrag?
Er leger for dårlige til å kommunisere med pasientene? Påstanden blir ofte
framsatt, uten at det presiseres hvilke leger man sikter til. Alle? Byråkrater?
Forskere? Kirurger? Fastleger?

for Pressens Faglige utvalg.
›› Av Hilde Haugsgjerd, Leder
Tidl. sjefredaktør i Aftenposten.

P

å samme måte fremsettes på
stander om mediene, uten at det
presiseres hvilke medier det siktes til.
Alle? TV2? Aftenposten? Nettavisen?
Se og Hør? Hallingdølen? Transportmagasinet? Disse er alle medier og
medlemmer av Norsk Presseforbund.
Men de er ganske ulike – i sine målgrupper, sitt innhold, sine formater og
sin kommunikasjonsform. Spør du en
redaktør om hva som er mediets samfunnsoppdrag, vil du få ulike svar.
Et felles etisk regelverk

Vær Varsom-Plakaten, det etiske
regelverket som redaktører, journalister og eiere i medier organisert i Norsk
Presseforbund er forpliktet på, innholder
noen bestemmelser om medienes
samfunnsrolle:
Vi skal være frie og uavhengige.
Vi har et spesielt ansvar for at ulike
syn kommer til uttrykk. Vi har rett til
å informere om det som skjer i samfunnet og avdekke kritikkverdige for16 OVERLEGEN 1-2014

hold. Vi har plikt til å sette et kritisk
søkelys på hvordan mediene selv oppfyller sin samfunnsrolle. Det er vår
oppgave å beskytte enkeltmennesker
og grupper mot overgrep eller for
sømmelser fra offentlige myndigheter
og institusjoner, private foretak eller
endre.
Det er den enkelte redaktørs ansvar
å sørge for at disse bestemmelsene blir
etterlevd. Hvordan det skjer, vil være
avhengig av hvilke type medium det
dreier seg om. Som lokalavis utøver
Hallingdølen sitt samfunnsoppdrag
overfor næringsliv, kommuner og
institusjoner i sitt område. Som
bransjeblad utøver Transportmaga
sinet oppdraget overfor aktører i
transportbransjen. Hvordan Se og Hør
definerer sitt samfunnsoppdrag, vet
jeg ikke. For riksmedier med større
nyhetsredaksjoner stemmer formuleringene i Vær Varsom-Plakaten i all
hovedsak overens med deres egen
definisjon av sitt oppdrag.

Samfunnsoppdraget styrer ikke
a lene en redaksjons prioriteringer
og mediets innhold. Fjernsynsmedier
og VG ser det også som sin oppgave å
underholde seere og lesere. Mange
medier ønsker å oppleves som nyttige
for leserne som forbrukere. I Aftenposten legger vi vekt på å ta en pedagogisk
rolle, ved å tilby stoff som gir innsikt
og kunnskap om samfunnsspørsmål.
De fleste medier vil gjerne være til
inspirasjon i sine leseres, seeres og
lytteres liv.
Ulike former for oppdrag

Noen uttrykk for medienes samfunnsoppdrag er lett å peke på. Vi overvåker
om det er samsvar mellom de politiske
partienes liv og lære, bl.a. annet om
valgløfter blir oppfylt. Ved å dekke
politiets etterforskning og straffesaker
som går for retten, rapporterer vi ikke
bare om kriminaliteten i samfunnet,
men vi overvåker også rettssikkerheten.
Vi avdekker snusk og korrupsjon i

næringslivet. Vi avdekker og kritiserer
køer, feil og mangler i helsevesenet. Vi
viser hvordan norsk asylpolitikk fører
til tragiske konsekvenser for enkeltmennesker. Vi prøver å bidra til en
opplyst debatt om utfordringene i et
flerkulturelt Norge.
Av og til tar medier en aktiv rolle
som følge av samfunnsoppdraget.
Mange lokalaviser bidrar til positive
arrangementer og aktiviteter i sine
lokalmiljø og er en del av lokalsam
funnets lim. Etter vulkanutbruddet på
Island i 2010, da alle fly i Nord-Europa
sto, laget VG.no en haikesentral, der
sjåfører som skulle bile til Norge ble
koblet med mennesker som satt askefast. Aften, Aftenpostens lokalavis for
Oslo, organiserte «Julevenn», der
mennesker som ikke hadde noen å
være sammen med på julaften kom i
kontakt med mennesker som inviterte
hjem til seg på julefeiring. Bergens
Tidende fikk med seg lesere i Bergen
og Hordaland på å kartlegge trafikk
farlige punkter i distriktet som ikke
var varslet med trafikkskilt. Foran fjorårets stortingsvalg tok Aftenposten
initiativ til at 22 store medier fra
Tromsø til Kristiansand samarbeidet
om aksjonen «Min stemme 2013» for å
få flere unge til å bruke stemmeretten.
Viktige feil og mangler

Som fellesskap fortjener ikke mediene
terningkast 6 i øvelsen samfunnsopp-

drag. Noen svakheter er åpenbare.
Og en er viktigst:
Det er mange unnlatelsessynder,
som følge av de begrensninger redaksjonenes ressurser legger og de prioriteringer som gjøres. Det finnes områder i det norske samfunnet der medier
burde vært mye mer aktive og pågående.
Jeg har gjort meg en slik refleksjon fra
min tid som sjefredaktør i Aftenposten.
Vi brukte mye ressurser på å dekke
utviklingen i det flerkulturuelle Norge,
både på nyhetsplass, med reportasjer
og i debattflatene. Det førte nok med
seg at andre, viktige sosialpolitiske
spørsmål kom i skyggen hos oss.
En liknende mekanisme følger av
at medier ikke sjelden går i flokk. Vi
konsentrer oss om de samme hendelser og temaer. Det får av og til to negative effekter: Noen fenomener får mer
oppmerksomhet enn de fortjener ut f
ra sin vesentlighet eller sitt omfang.
Andre fenomener, som burde fått oppmerksomhet, blir liggende i offentlighetens blindsone.
Ensidig kildetilfang

Av og til er vi ikke flinke nok til å sørge
for at ulike syn kommer til uttrykk,
men er ensidige i vårt kildevalg. For
eksempel har jeg observert at i medienes
dekning av situasjonen i Helse Sør-Øst
og ved Oslo universitetssykehus er det
i svært stor grad legenes tillitsvalgte
som har kommet til orde. •

«Spør du en redaktør
om hva som er mediets
samfunnsoppdrag,
vil du få ulike svar»

Til sist:

Mediene er lite flinke til å rette et
kritisk søkelys mot hvordan vi selv
og hvordan andre medier oppfyller
samfunnsoppdraget. Vi er for lite
åpne om vår egen virksomhet og
våre egne svakheter. Men her er
noe på gang. Aftenposten og en del
andre medier har begynt å offentliggjøre et årlig, redaksjonelt regnskap. Den siste digitale utgaven av
Aftenpostens kan leses her: http://
mm.aftenposten.no/2013/redaksjonelt-regnskap/.
Og ved hjelp av sosiale medier er
vi blitt flinkere til å kommunisere
med leserne og la disse få titte oss i
kortene. Slik Aftenposten gjør på
https://www.facebook.com/bak
forsiden.
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«Det store Vi»
At journalisten selv skulle være en del av makten, og ikke bare maktens
uavhengige kritiker, er en formastelig tanke for journalisten.

›› Innlegg av Martin Eide, professor, dr. philos. Institutt for informasjons- og medievitenskap, Universitetet i Bergen
Å omtale seg selv i vi-form er, som kjent,
forbeholdt kongelige, redaktører og folk
med bendelorm. Talemåten kan lett virke
pompøs. I hvert fall for redaktørenes del.
Ordene vokser gjerne i munnen når
det snakkes om journalistikkens samfunnsoppdrag og samfunnskontrakt.
Så har vi da også å gjøre med en profitt
orientert bransje som kan rettferdig
gjøre hele sin eksistens med henvisning
til grunnloven. Og vi har å gjøre med
aktører som ikke kvier seg for å ta store
ord i sin munn. Vi er på et felt for profesjonsforeninger som er forkjempere for
ytringsfrihet og den doble konjakk.
Her finner vi den pompøse redaktør
posituren. Det er denne selvfremstill
ingen Are Kalvø har tatt så ettertrykkelig på kornet etter at en politiker hadde
antydet at norske redaktører hadde en
tendens til å være litt pompøse av og til,
og at de kanskje hadde litt overdrevne
tanker om sin egen betydning: «I ein
kommentar frå fleire norske redaktørar
heiter det at når ein har den viktigaste
jobben som finst i eit moderne demokratisk samfunn, og er den som langt på
veg åleine ber ansvaret for at demokratiet overlever på jordkloden i framtida,
så kan ein ikkje la seg påverke av kommentarar frå tilfeldige politikarar.»
Samfunnskontrakt på prøve

Om de store ord truer med å kvele oss,
er de ikke meningsløse. Journalistikkens
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samfunnskontrakt må da være noe
annet og noe mer enn besvergelser om
ytringsfrihet. Idéen om en samfunnskontrakt innebærer at journalistikken
leverer samfunnsnyttige tjenester, og
at samfunnet til gjengjeld gir journalistikken visse privilegier, enten det er
snakk om særskilt lovbeskyttelse eller
økonomiske subsidier av ulike slag.
Journalistikkens samfunnskontrakt
er en jordnær kontrakt som er bygget
rundt noen grenseoppganger, som
forutsetter noen skillelinjer. Det er en
avtale som forutsetter at noe er viktig
ere enn noe annet, som forutsetter en
journalistikk som skiller mellom reportasje og kommentar. Som setter oss
i stand til å skille mellom skit og kanel,
snørr og bart. Som bidrar til å opprettholde et skille mellom det private og
det offentlige. Som plasserer journalistikken som en demokratiets nøkkelinstitusjon. Som forplikter redaktører og
journalister på pressens ideelle mål,
som det heter i Redaktørplakaten. Og
som løfter punktet om pressens samfunnsoppdrag helt opp i selveste
faneparagrafen i Vær Varsom-plakaten.
En «fri og uavhengig presse er blant
de viktigste institusjoner i demokrat
iske samfunn», heter det her. «Pressen
ivaretar viktige oppgaver som informasjon, debatt og samfunnskritikk.»
Skillelinjene som samfunnskontrakten
forutsetter, er blitt vanskeligere å opp-

rettholde. Og til overmål er det blitt mer
og mer diffust hva journalistikk er og
ikke er, når fenomenet noen ganger fremstår som markedsføring, andre ganger
som terapi, og noen ganger som samvær.
Offentlighet og nye medier

At mediene både er samfunnsinstitusjoner og bedrifter, skaper selvsagt
sine spenninger. I en prøvelsens tid
stilles det ikke bare harde krav i
kampen mot stigende utgifter og
fallende inntekter. Krigen står ikke
bare på markedet. Kampen føres heller
ikke bare i maktkorridorene. Striden
må også kjempes i offentligheten.
For i vår tid fordres offentlige begrunnelser – også av avisens, redaktør
ens og journalistens rolle. Det stilles
krav til offentlig bruk av forstanden.
Fornuften er ikke en ensom ting.
Tradisjon er ikke en tilstrekkelig begrunnelse i det moderne samfunn,
og slett ikke i det moderne mediesamfunn. Fornuften er en slitsom ting. Det
er ikke mulig å lene seg rolig på hevdvunne tradisjoner og faste rolleforståelser. Begrunnelseskravet øker i en tid
da pressens samfunnskontrakt på mange
måter er under reforhandling, i en tid
da det ikke en gang for alle er opplest
og vedtatt at journalistikken er en
demokratisk nødvendighetsartikkel.
Nye aktører melder seg, og innenfor de
tradisjonelle journalistiske miljøene

skjer betydelige nyorienteringer. Journalistikkens publikum har fått nye
verktøy mellom hendene. Folk «tidlig
ere kjent som publikum» kan utfordre
journalistikken. Det heter ofte og gjerne
at vi alle er journalister. Du kan bli din
egen journalist og din egen redaktør.
Den tradisjonelle journalistikkens portvaktrolle og dens tradisjonelle og tilnærmede publiseringsmonopol er forvitret. Journalistikkens uklare ekspertise er utfordret. Dens normative grunnlag er uklart og omstridt.
Profesjonalitet

Hva er journalistisk ekspertise? Journalistisk profesjonalitet? Hvorfor må
vi bry oss om slikt? Journalisten vil
mer enn gjerne fremstå som vakt

bikkje, men fremstår i praksis like
gjerne som lausbikkje. Og så hender
det selvsagt at flokkmentaliteten gjør
vakthunder til jakthunder.
At journalisten selv skulle være en
del av makten, og ikke bare maktens
uavhengige kritiker, er en formastelig
tanke for journalisten.
En samfunnskontrakt er satt på prøve
og møter nye begrunnelseskrav. Det er
noe som står på spill. Det dreier seg
om en demokratisk nøkkelinstitusjon.
For også en moderne offentlighet trenger
ordstyrere. Redaktøren og journalisten
kan fylle en slik rolle, om de forstår sin
rolle og forholder seg forpliktende til
en samfunnskontrakt. Da vil det også
fremgå at det er forskjell på redaktørstyrte medier og andre medier, og at

redaktørrollen også kan være en garantistrolle for samfunnsdebattens
kvalitet. Det setter oss ideelt sett i
stand til å fylle vår statsborgerrolle.
Men det er vanskelige tider for pressen.... Det er slutt på tiden da en leser
var trofast mot sin avis. Som den gamle
abonnenten til Stavanger Aftenblad
som begynte å få svært dårlig syn på
sine gamle dager. Han skrev brev til
sjefredaktøren, og beklaget at han
måtte si opp avisen. Han avsluttet
brevet slik: Attest fra øyelege vedlagt. •
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Fra kjøpesenterjulenisse
til kunnskapsrik helsepolitiker
Torgeir Micaelsen blir en
viktig mann fremover. Ikke
det at han ikke har vært
viktig til nå, han har vært
leder av Finanskomiteen i
Stortinget for Ap, men i
denne Stortingsperioden er
han 2. nestleder av helseog omsorgskomitéen, og
leder Arbeiderpartiets
fraksjon her.
Torgeir Micaelsen, 2. nestleder av helse- og omsorgskomitéen, og leder Arbeiderpartiets fraksjon.
›› Intervju
Intervjuet av Arne Laudal Refsum.

M

icaelsen tar i mot oss på sitt
kontor i Stortinget. Han varsler
at han kanskje må forlate intervjuet
raskt, da han skal stille spørsmål til
ministeren i Stortingssalen. Han er
kanskje fersk som helsepolitiker, men
intervjuet viser at han kan de aktuelle
helsesakene godt. Han er trygg på politikken, og virker bekvem med å bli
utfordret på vanskelige saker. At han
fremstår reflektert, ærlig og sympatisk
hjelper jo også da. Han er absolutt
seriøs, men har en solid dose humor til
å krydre situasjonen med.
Torgeir Micaelsen er fra nedre
Buskerud, fra Mjøndalen. Han bor nå i
Drammen (kona vil ikke bo i Mjøndalen,
Micaelsen kaller det kjærlighetseksil)
og pendler til Oslo. Kona jobber full
stilling, og da må stortingsmannen pent
finne seg i å dele på henting og levering
i barnehagen. Han måtte reise i retur til
Drammen tidligere denne uken for å ha
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barna hjemme når hovedsikringen i
barnehagen sviktet. Micaelsen har
jobbet med mye rart, som f.eks. kjøpesenterjulenisse. Jeg kan det med å selge,
sier han, jeg kan tjene penger. Julenissegesjeften vokste, slik at etter hvert var
det andre som spilte musikk eller var
nisse, mens Micaelsen administrerte.
Han har mastergrad fra BI. Mastergraden skrev han om Joacim Rønneberg, kjent fra tungtvannsaksjonen
og nå TV aktuell om hans lederskap.
Konklusjonen i oppgaven hans var at
Rønneberg var en helt vanlig mann
med helt uvanlige evner.
Kan slike lederevner læres, eller er
det snakk om medfødte uvanlige evner?
Det kan helt klart læres. Man må
kunne lære seg et lederverktøy, men
man må legge noe personlig i det i
tillegg. Man må være tydelig, klar, ha
en retning og kjenne at det er denne
veien jeg vil følge.

Temaet i dette nummeret
er sykehusenes samfunnsoppdrag. Spesialisthelsetjen
esten nevner 4 oppgaver,
men hva ut over det består
dette samfunnsoppdraget i?
Sykehusene utgjør en
grunnmur i helsevesenet,
og de skal iverksette grunntanken som er at alle, uten
hensyn til bakgrunn, økonomi, bosted skal ha tilgang
til et helsevesen som yter
gratis, likeverdig, helsetjeneste i verdensklasse. Dette har vi i
Norge i dag, men vi utfordres av det at
befolkningen blir rikere.
Det var et veldig høyt kvalitetskrav, er
vi gode nok på å prioritere?
Nei, det er vi ikke. Her har ikke vi
politikere vært flinke nok til å prioritere,
og jeg er spent på det utvalgsarbeidet
som nå har startet. Men dette er van-

skelig for oss, og vi må spørre om det i
et så rikt land som Norge er mulig å la
lidelse vente? Det er også vanskelig å
prioritere mellom f.eks. et godt sykehusvesen og en god skole.
Har ventelistene til behandling i sykehusene mens Ap har hatt helseministerposten svekket legitimiteten til et
skattefinansiert offentlig helsevesen?

Det har i hvert fall gitt nåværende
helseminister grunnlag for svartmaling
og kritikk. Ventetidene har samlet
gått litt ned, men det er flere som
venter. Høie har brukt dette for alt det
var verd mens han var i opposisjon,
men han er mer nyansert nå som han
er helseminister.

Foretaksreformen, det at staten overtok alle sykehusene og dannet foretak,
fikk den noen gang en reell sjanse for å
lykkes? Det ble ikke bevilget nok penger
til avskrivninger eller pensjoner, og
sykehusene var nødt til å gå med underskudd. Sykehusene ble beskrevet som å
være ustyrbare. Har dette vært med på
å svekke legitimiteten?
OVERLEGEN 1-2014
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De lærde strides om status for sykehusene når staten overtok, men det er
mulig at kritikken var for sterk. Sykehusene har fått en kraftig styrket økonomi, og de går nå med regnskapsoverskudd. Det har vært foretatt store omstillinger og funksjonsfordelinger, noe
som har styrket kvaliteten. Det gis bedre
behandling, folk lever lenger, men det er
sikkert ting som kunne vært gjort annerledes. Man kan spørre om dette har vært
for tøft for de ansatte? Da er svaret nei.
De ansatte må tåle dette i et høykostland
som Norge. Her må offentlig sektor
akseptere slike krav til omstilling.
Det er nå et politisk flertall for å legge
ned RHF nivået. Har Ap begynt å utarbeide et alternativ?
Nei, det har vi ikke. Vi er åpne for
diskusjon, men reformen har endret
seg hele veien, og vi har ikke sett be
hovet for å legge ned. Vi bør gjerne
diskutere om Helse Sør-Øst er for stort
og om det bør splittes opp, og finne et
bedre opplegg for hovedstadsområdet.
Sammenslåingen av Sør og Øst var
riktig på bakgrunn av den informasjonen
vi hadde da, men vi undervurderte
kostnadene med den generelle sentraliseringstendensen i samfunnet. Vi har
ikke klart å takle presset inn mot hovedstadsområdet, og det kan vi gjerne
ta selvkritikk på. Det har jo også Støre
gjort mens han var helseminister. Men
hva var alternativet? Å stå stille? Det
var mange gode grunner til å se på en
samordning i denne delen av landet,
som i resten av landet, men informasjonen vi hadde var for dårlig, og
forankringen blant de ansatte var for
dårlig. Dannelsen av OUS var riktig,
men problemene kom etter hvert. På
papiret er jo prosessen ferdig, det er
mer ro enn tidligere.
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Hvordan kan dere da lære av det som
gikk galt, slik at senere prosesser (uten
å nevne navn) kan gå bedre?
Aps gruppe i helse- og omsorgskomitéen vil lese seg opp på alle rapportene,
og vi vil gjerne møte alle som har vært
berørt av omstillingene. Vi må ha b
 edre
tilgang på informasjon og det må være
en forankring av behovet for omstilling.
Samtidig må alle forstå at slik omstilling
er krevende. Vi må være ydmyke for at
det som har skjedd i hovedstadsområdet har vært tøft og det er mange berørte. Men legg merke til at Høie nå som
han er blitt helseminister legger vekk
kravet om granskning, noe han krevet
mens han var i opposisjon.
Vi må så vidt innom det største
stridstemaet i helsevesenet for tiden:
Reservasjonsmuligheten.
Micaelsen: Dere legger dere på
Høies semantikk og kaller det reservasjonsmulighet og ikke reservasjonsrett.
Nei. Landsstyrevedtaket i Legeforen
ingen var tydelig på at dette skulle gjelde
områder som gikk på liv og død, og det
primære var at pasientenes rettigheter ble
ivaretatt. Men i den offentlige debatten
har det nå dukket opp opplysninger om
at 3 leger i Telemark lenge har praktisert en reservasjonspraksis. Dere kritiserer Høie for dette, men dette har jo
pågått under alle helseministrene fra
Ap? Er dette å kaste stein i glasshus?
Nei, jeg synes ikke det. Vi visste ikke
om praksisen. Det har kommet mye
støy på dette feltet etter valget, og da
blir det satt flomlys på praksis. Dette
må strammes inn, og rundskrivet fra
2011 må følges opp.
Jeg var personlig aktiv i forbindelse
med vedtaket i Legeforeningen, men for
meg er det frykten for at eutanasi, aktiv
dødshjelp skal bli lovlig somligger bak.
Dersom aktiv dødshjelp mot formodning skulle bli tillatt i Norge blir
det en lovbestemt reservasjonsrett.
Høyre gikk til valg på fritt behandlings valg, dvs. at pasienten selv kan
velge om han vil behandles i det offent
lige eller private helsevesen. I første
omgang skal dette innføres for rus og
psykiatri. Er dette virkelig så ille?
Problemet er at vi ikke vet nok. Vi
vet ikke hvilke pasienter det vil hjelpe,
og vi vet ikke hva det vil koste.

Men er det et mål i seg selv at det skal
være offentlig, eller har Arbeiderpartiet
en allergi mot mer moderne løsninger
for å øke kapasiteten?
Det er et mål at helsevesenet løser
et demokratisk folkevalgt bestemt
samfunnsoppdrag. Målet om et robust
offentlig helsevesen med høy kvalitet
vil gradvis svekkes dersom det private
vokser frem. Vi gikk til valg på å styrke
sykehusene med 12 milliarder kr i
denne perioden, og vi synes det er feil
hvis de økte bevilgningene bare går til
å styrke kapasiteten i det private. Det
offentlige kan også øke kapasiteten
med økte bevilgninger, ved å aktivere
reservekapasitet, ved å bruke utstyret
lenger tid av døgnet, ved å få bedre
IKT-systemer. Det er begrenset hva
vi har av fagfolk, dersom det private
vokser, må disse tas fra det offentlige.
Dere lovet 12 milliarder. Høyre lovet
12 milliarder pluss kostnadene til fritt
behandlingsvalg. Når du nå snakker om
økt kapasitet i de offentlige sykehusene,
skal dere også bevilge mer penger.
Nei, det ligger midler til kapasitetsøkning i de 12 mrd. kronene vi har lovet.
Men demografiske endringer som befolkningsvekst og en aldrende befolkning
vil spise opp 6 av de 12 mrd kronene. Legeforeningens investeringsrapport har vist
et investerings- og vedlikeholdsetterslep på over 70 mrd kr. De 6 milliardene
som er igjen er jo ikke nok til både å øke
kapasiteten og dekke dette etterslepet.
Det er bra at det nå er mulig å snakke
om økte investeringer. Høyre har varslet en nasjonal helse- og sykehusplan.
Vi er svært spent på hva denne vil
inneholde. Vi skal se på hva som
kommer, men er spørrende til å vedta
dette i Stortinget, på toppen av den
etablerte styringsmodellen.
Micaelsen følger oss ut. Han skal
inn i Stortingssalen for å stille helse
ministeren et spørsmål. På veien viser
han oss Stortingets velkjente vandrehall, der de fleste bildene og TV overføringene er fra. Vi nikker til Senterpartiets nestleder Trygve Slagsvold
Vedum som akkurat er ferdig med
sitt spørsmål i Stortingssalen, og som
styrter ned trappen mens han tar av
seg slipset. Man holder jo på verdige
former i Stortinget må vite. •

Aktuell kommentar

Unyansert reservasjonsdebatt på ville veier

Det er ikke bare abort det dreier seg om
Legeforeningens landsstyre vedtok i juni 2013
følgende vedtak etter en meget lang debatt:

L

egeforeningen mener at alvorlige
samvittighetsgrunner knyttet til liv
og død kan gi grunnlag for at leger gis
reservasjonsmulighet for deltakelse i
henvisning og behandling.
Legers reservasjonsmulighet skal
ikke være til hinder for befolkningens
lovbestemte rettigheter. Reservasjonsmulighetene må derfor vurderes lokalt i
helsetjenesten på en slik måte at disse
hensyn kan ivaretas. Pasientene skal
alltid m
 øtes med forståelse og respekt.
Forutsigbarhet for pasientene må s ikres
gjennom god informasjon.
Abort: Med regjeringsbytte i høst ble
Legeforeningens vedtak plutselig utgangspunkt for offisiell politikk, og rabalderet startet. Det at vedtaket hadde
en helt klar premiss om at befolkningens
lovbestemte rettigheter skulle ivaretas
har blitt borte. Det er ingen forsøk på å
undersøke hvor mange leger det er som
evt. ønsker en slik reservasjonsmulighet,
og det er svært lite fokus på at kvinner
kan oppsøke gynekologiske avdelinger
direkte uten å gå veien om fastlegen. En
del av reservasjonslegene fremstår jo så
bombastiske og unyanserte i media at
man skulle tro de egentlig ikke ønsket
denne muligheten. «Hva skal man vel
med fiender når man har slike venner»?
Men vedtaket i landsstyret dreier seg
om så utrolig mye mer enn abort. La
meg nevne noen som har vært på
agendaen, eller som kommer snart:
Rituell omskjæring av guttebarn:
Både muslimer og jøder har dette som
tradisjon. Imidlertid har aktivitets- og
prioriteringspresset ført til at dette ikke
lenger utføres i spesialisthelsetjenesten,
men utføres nå i det private helsevesen
eller ordnes av menighetene direkte. Det

›› Av Arne Laudal Refsum

har vært noen alvorlige komplikasjoner,
og dødsfall. Det ligger nå en sak på helseministerens bord om at dette skal bli en
oppgave for spesialisthelsetjenesten. Blir
det da en plikt for de ansatte? Skal man
ha lov til å reservere seg?
Fosterreduksjon: De siste ukene
har det dukket opp fenomenet at man
kan gå inn og fjerne ett eller flere fostre
ved flerlingesvangerskap. Dette utføres
bl.a. ved Rikshospitalet, og det er sykehuset selv som har bedt om å få vurdert
om dette er lovlig. Noen som er for
selvbestemt abort mener at det er ok
å fjerne ett foster dersom du bare har
ett, men det er ikke riktig å fjerne ett
dersom du har flere?
Surrogati: Legeforeningens bio
medisinrapport fra 2011 omtalte problematikken slik: I USA er denne aktiviteten strengt regulert, og en rekke
medisinske og juridiske bestemmelser
lagt inn. Til slutt blir det utstedt en
attest til mottager om at hun er mor
til dette barnet. Kostnaden for dette
ligger på ca. 1 million kr. Tilsvarende
tilbud er langt billigere i India (250 000 kr)
av mange grunner, også fordi kontrollerende sikkerhets-mekanismer ikke
er lagt inn i samme grad.
Men skal norske leger bidra til at
kvinner blir brukt som fødselsmaskiner, og spesielt kvinner fra fattige kår?
Eutanasi: Synes foreløpig ikke
aktuelt i Norge, og dagens politikere
lover at det da vil komme en lov
bestemt reservasjonsrett.
Etikk: I konklusjonen fra etikkkapittelet i rapporten står det følgende:
Utviklingen skjer raskt, og nye medisinske
muligheter kan berøre menneskers,
inklusive helsepersonells, personlige

moralske eller religiøse grunnleggende
verdier. Leger vil kunne oppleve konflikter
ved at de ønsker å bistå pasienter slik at
de får en behandling som ikke er tillatt
etter norsk lov, for eksempel i utlandet.
På den annen side kan leger av dype
overbevisningsgrunner ønsker å reservere
seg mot å bistå i behandling som er lovlig
i Norge, men som er uforenelig med deres
grunnleggende verdier. Et hovedprinsipp
må være at en lege aldri må forsøke å
hindre at en pasient får et helsetilbud
som pasienten har en lovbestemt rett
til. Hvorvidt, og eventuelle forutset
ninger for, at leger skal kunne reservere
seg mot å bistå i visse former for
behandling, vil bli spørsmål som
Legeforeningen kommer til å bli ut
fordret på.
Man må si at rapporten beskrev
utfordringsbildet godt.
Omkamp: Flere organisasjonsledd i
Legeforeningen har nå bedt om at saken
kommer opp på årets landsstyremøte,
og sentralstyret har lynraskt imøtekommet dette kravet. Men hva saken der
skal dreie seg om er uklart, er det hele
reservasjonsmuligheten, eller er det
bare for henvisning til abort.
Bordet fanger, eller? Regjeringsplattformen har lagt landsstyrets vedtak til
grunn for sin politikk. Høringen avsluttes 30. april, men den går vel mer på
innretning enn på prinsippet om reservasjonsmulighet. Dersom nå omkampen
fører til at Legeforeningen endrer standpunkt, hvordan tror da sentralstyret at
Legeforeningen vil bli tatt på alvor som
premissleverandør i helsepolitikken
fremover? Mister vi troverdighet fordi vi
ble trodd på at vi mente noe med ved
taket om reservasjonsmulighet? •

Se link: http://legeforeningen.no/PageFiles/42557/BIOMEDISIN%20-%20Status%20scenarioer%20og%20anbefalinger.pdf
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Den norske legeforenings samfunnsoppdrag

sett fra Statens helsetilsyns ståsted
Hvordan kan en sentral profesjonsorganisasjon medvirke i utviklingen av helsetjenestene
– hva ligger i et mulig samfunnsoppdrag sett fra tilsynsmyndighetens utsiktspunkt? Den norske
legeforening har ved sin sentrale posisjon et samfunnsansvar for å bidra til at befolkningen får
tilgang til trygge helsetjenester. Dette grenser opp til tilsynsmyndighetens oppgave.

av
›› Innlegg
Jan Fredrik Andresen, direktør og
ass.dir. Heidi Merete Rudi, Statens helsetilsyn

T

rygge tjenester er en forutsetning for at befolkningen
kan ha tillit til tjenestene. Uten at befolkningen har
tillit til tjenestene vil de offentlige velferdstjenestene forvitre. Tilsyn medvirker til å gi tillit til tjenestene.
Tilsyn har som formål å sikre trygge tjenester til befolkningen. Etter vår oppfatning er det naturlig at også Legeforeningen spiller en rolle i et kontinuerlig arbeid for å sikre
gode tjenester.
Staten har en bredspektret portefølje av virkemidler som
kort kan deles inn i:
• Lover og forskrifter
• Finansiering
• Organisering
• Utdanning
• Råd/veiledning
Statens helsetilsyns andel av virkemiddelporteføljen er i
hovedsak å se til at lover og forskrifter er kjent, forstått og
etterlevd – og i en viss utstrekning råd/veiledning med tanke på å sikre kunnskap om kravene i regelverket. Kjennskap
til og etterlevelse av lover og forskrifter er helt avgjørende
for å yte gode og trygge tjenester. Regelverket er presiseringer av samfunnets krav til tjenestene på vegne av den enkelte borger, og dreier seg i bunn og grunn om krav til at tjenestene skal være faglig forsvarlige. Kjernen i forsvarlighetsbegrepet er god praksis - det vil si hva som til enhver tid
anses som det den gode lege vil gjøre i ulike situasjoner.
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Vårt utgangspunkt vil være å se nærmere på i hvilken grad
Legeforeningen spiller opp under de statlige virkemidlene.
Legeforeningen vil kunne være en sentral premissleverandør
i utformingen av de fleste virkemidlene, blant annet gjennom
høringer, deltagelse i utredningsarbeid, prosjektarbeid etc.
Statens helsetilsyn vil spesielt ha oppmerksomheten rettet
mot hvordan Legeforeningen i sine utdanningsaktiviteter tar
høyde for de kompetanseutfordringer som vi ut fra tilsynets
ståsted har identifisert. Gjennomgangstema i våre tilsynsrapporter knytter seg til følgende tematiske områder: betydningen av god ledelse, åpenhet med hensyn til uønskede hendelser for å sikre læring i organisasjonen, kommunikasjon
mellom personell og mellom enheter og rett kompetanse til
rett tid. Statens helsetilsyn mener at en velkvalifisert lege i
vårt moderne samfunn må ha kompetanse om:
• Tjenestefaget (fagfeltet)
• Systematisk kvalitetsarbeid (som sikrer kontinuerlig forbedring) inkludert sikkerhets-/risikohåndtering
• Kunnskap om regelverket
For å kunne løse sitt samfunnsoppdrag bør Legeforeningen, gjennom sine omfattende utdanningstilbud, bidra til å
sikre at leger har slik nødvendig kompetanse. Det kan være
grunn til å se på om det er et potensiale for ytterligere utvikling av utdanningstilbudet, slik at det i enda større grad
samspiller med de statlige virkemidlene. Et slikt samspill vil
være nyttig for å sikre trygge tjenester samt bidra til at Legeforeningen også i fremtiden vil kunne spille en sentral
rolle i utviklingen av gode velferdstjenester. •

Føretaka står mellom oss og pasientane!
Når sjukehusa våre vert organiserte etter forretningsmessige prinsipp,
tek det frå oss moglegheita til å oppfylle vår del av samfunnskontrakten.
Gjengitt med tillatelse fra NRK, publisert 02.08.2013
Denne kronikken er ein del
av vår serie om samfunnskontrakten. Se egen faktaboks.
Eg har ein avtale med samfunnet. Som lege har eg ansvar for samvitsfullt å gje kvar
einskild pasient god helsehjelp. Eg skal vere godt budd
med gode kunnskapar og
praktisk dugleik, men også
med reell vilje til å sjå heile
det sårbare mennesket framfor meg, med respekt for
integritet og eigenverd. Eg
skal vere vaken og ansvarleg i
yrkesutøvinga, men og kjenne
grensene for eigen kompetanse og kunne lære av eigne feil.
Slike krav stiller pasientane og
ålmenta til legen, som også eg
sjølv gjer til eigen praksis.
For dette ansvaret får eg
noko att. Legelivet har vore
rikt på både gode og vanskelege opplevingar. Eg vert
framleis rørt og kjenner fukta i
augekroken når eg får vere
med og sjå ei mor halde det
nyfødde barnet sitt for første
gong. Andre gongar er eg der
når ein familie sørgjer ved eit
dødsleie. Kanskje kan det
vere litt trøyst i at legen er til
stades i sorga og prøver å
forstå det ufattelege.
Hjelparen si trøyst
Folk ventar ofte at du gjer dei
friske igjen. Det er ei god
kjensle å få vere med på å
gjere det. Men det lukkast slett
ikkje alltid. Då er det ei trøyst
for hjelparen å vite at han
gjorde sitt beste. At eg ikkje
slurva, at eg var førebudd,
at eg viste at eg bryr meg.
For å kunne gjere dette, må
arbeidsplassen vår, sjukehusa, legge til rette for dei
gode pasientmøta. Samfunnskontrakten gjeld også
på systemnivå. Måten vi

organiserer helsetenesta på
er avgjerande for om vi kan
nå måla som Stortinget har
sett for verksemda vår: tryggleik, respekt, kvalitet, likeverd.
Sjukehusa våre har dei siste
ti åra vore organiserte som
helseføretak etter forretningsmessige prinsipp og frikopla
frå direkte politisk styring.
Dei siste åra har kritikken
mot føretaksorganiseringa
auka sterkt og avstanden
mellom dei oppsette måla og
gjennomført politikk har vorte
stadig større. Det skal vere lik
tilgjenge på helsetenester og
regjeringa lova i Soria Moria-avtalen at ingen lokalsjukehus skulle leggast ned.
Svekka tillit
Likevel har dei statseigde
føretaka gjennomført den
største endringa i sjukehusstruktur på meir enn 30 år
utan politisk handsaming i
folkevalde organ. Dette politiske underskotet og svak
fagleg grunngjeving for mange endringar, svekkjer legitimiteten for desse endringane.
Dette har også ført til at både
føretaksleiinga og dei ansvarlege politikarane opplever
svekka tillit hos dei tilsette og
hos publikum. Lokalsjukehus
er nedlagde eller ribba for
fagleg innhald, slik at dei ikkje
lenger kan gje akutthjelp på
forsvarleg måte. Føretaka har
hatt fokus på byråkrati, mål
og resultatstyring, men manglar auge for pasienten og
heilskapleg medisinskfagleg
organisering. Stadig «effektivisering» og omstillingsprosessar stel tid og merksemd
frå helsepersonellet. Tid vi
burde gje pasientane.
I dag brukar legar og anna
helsepersonell for mykje tid

›› Av Rune Heggedal, Volda sjukehus
og krefter på ulike vis å dokumentere «aktivitet» (pasientbehandling) og på å loggføre
diagnosar og prosedyrar slik
at avdelinga får nok pengar til
vidare drift. På alle nivå i
helsetenesta brukar vi store
personalressursar på dette
spelet om pengar, som ikkje
ein einaste pasient har behandlingsnytte av.
Meiningslaus forståing av
«tillit» og «lojalitet»
Legepliktene kan ikkje slutte
ved møtet med einskildpasienten. Som alle andre med
særskild røynsle og kunnskap,
bør vi som er helsepersonell
stille innsikta vår til rådvelde i
samfunnsdebatten. Det er vi
som møter pasientane kvar
dag, ikkje helseteknokratane.
At styresmaktene lyttar til
praktiserande helsepersonell
er heilt avgjerande for ei god
utvikling av helsetenesta.
Fleire tilsette som har ytra
seg ut frå samvitsperspektiv
og åtvara mot omstillingsprosessar i eige føretak eller i
kommunen, har blitt straffa
for dette av arbeidsgjevar.
Dette er uttrykk for meiningslaus forståing av omgrepa tillit
og lojalitet. Heldigvis har fleire
helsestatsrådar fastslått at
tilsette i føretaka har stor
ytringsfridom.
Sjølv har eg aldri møtt
sanksjonar når eg har ytra
meg i media. Erkjenninga av
at sjukehusorganiseringa og
verdisvikten fører oss på feil
kurs i høve det som tener
pasientane, er årsaka til at eg
har valt å engasjere meg i
Helsetenesteaksjonen. Her
finn ein alle kategoriar helsepersonell som står saman om
å krevje at politikarane skal ta
tilbake makta i helsepolitikken

og at helsefaglege omsyn igjen
skal leggast til grunn for organisering av pasienttilbodet.
Pasienten først!
New Public Management har
spela fallitt både i sjukehussektoren og i kommunehelsetenesta. Tida er komen for
ideologisk nyorientering og ei
endring av styringsstrukturen
for helsetenesta generelt. Den
offentlege diskursen om verdiforankringa og organiseringa
dei siste månadene har vist at
det er brei tverrpolitisk semje
om behovet for ei slik endring.
Alle som er engasjert i sektoren
ynskjer ei god utvikling for
den norske helsetenesta. Det
gjeld helsepersonell og politikarar, men og mange dyktige
helseteknokratar og helseleiarar. Vi må starte med å vite
kven vi skal tene og så organisere tenesta rundt pasientmøta.
Gamle kjepphestar og
prestisje må kastast på bålet.
Saman må vi utvikle nye og
betre styringsreiskapar slik at
det norske folket får dei helsetenestene det fortener. Dette
krev at vi alle set pasienten
først og at ny organisering
vert tufta på heilskapleg
medisinsk grunnlag. Slik
oppfyller vi vår del av samfunnskontrakten og gjev folk
helsetenester med god kvalitet og tilgjenge for alle. •

Se link: http://www.nrk.no/ytring/foretaka-star-i-vegen-1.11161225
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Samfunnsoppdraget som leger
vart blåser vinden i Sverige
Våren 2013 publicerade journalisten Maciej Zaremba en rad
artiklar i S
 veriges största morgontidning Dagens Nyheter
som beskriver hur « New Public Management» (NPM) med
idéer hämtade från Reagans USA och Thatchers England
påverkat svensk sjukvård.

Thomas Zilling,
›› AvOrdförande
Sjukhusläkarna

A

rtiklarna som senare kom att
publiceras i boken «Patientens
Pris» beskriver hur ekonomistyrning
lett till att läkarkåren fått allt mindre
inflytande över vården samtidigt som
det ekonomiska styrsystemet lett till
etiska dilemman för läkarkåren och
nackdelar för vissa patientgrupper,
främst gamla och svaga. Samtidigt
har vården, effektiviserats på många
områden och vårdköer avskaffats.
Enligt Ylva Hasselberg, docent i
ekonomisk historia, började den ut
veckling vi ser idag redan under
1970-talet när industrisamhället övergick i kunskapssamhället och började
genomgå en avprofessionalisering i
betydelsen att professionernas roll i
samhället minskat.
Synsättet på professionella yrkesutövare förändrades, från att ses som
det moderna samhällets ryggrad till
yrkesgrupper som agerar i eget intresse.
Följden blir att arbetet måste regleras
och övervakas och den specifika professionella kompetensen tonas ner.
Verktygen för avprofessionalisering
heter standardisering, dokumentering
och kvalitetsstyrning. Den professionella
autonomin och läkarkårens etiska
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värderingar sätts ur
spel och läkarkårens
revirgränser naggas
allt mer i kanten av
andra yrkesgrupper
som önskar större
inflytande över vården. Hand i hand med
denna utveckling har
omfattande ändringar
av svensk hälso- och
sjukvårdslagstiftning
skett under 1990-talet.
1991 infördes den så kallade chefs
överläkarreformen, som innebar att
medicinskt och administrativt ansvar
samlades till en och samma person.
Samma år lagstiftades att varje patient
skulle ha rätt till en patientansvarig
läkare kallad PAL. Tanken med PALreformen var att skapa kontinuitet i
vården för patienten. Under 90-talet
växte synsättet fram att chefskap var
en profession i sig. Lagen skrevs om
1997 och nu ställdes inga krav på hälsooch sjukvårdsutbildning för chefer i
sjukvården. I lagen finns en möjlighet
– inte ett krav – att utse en medicinskt
ansvarig läkare i de fall verksamhetschefen saknar medicinsk kompetens.

Den nya lagen fick massiv kritik av
dåvarande Svenska Överläkarfören
ingen men genomslaget blev litet i
Läkarförbundets politik, som vid den
tiden fokuserade på att läkarkåren
ansågs ha försummat utbildning inom
ledarskap och organisation till skillnad
från andra yrkesgrupper, t.ex. sjuksköt
erskor, som nu flyttade fram sina
positioner. År 2010 ersattes begreppet
«patientansvarig läkare» med «fast
vårdkontakt» i hälso- och sjukvårds
lagen. I förarbetet till den nya lagen
skriver Socialstyrelsen att även andra

yrkesgrupper än läkare ska involveras
i ansvaret för patientens behov av
samordning, kontinuitet och trygghet.
Svensk hälso- och sjukvårdslagstiftning har därmed genomgått en
process, från att ansvaret för vården
och den enskilde patienten var en
fråga för läkarprofessionen till en fråga
för personer med vilket yrke som helst.
Därmed har makten alltmer förskjutits
till tjänstemän och politiker som har
ett ökande behov att kontrollera
professionen.

ledare eller «managers» med andra
yrkesvärderingar än professionens.
Under 1970- och 80-talen präglades
professionen av en så kallad «meritokrati». Akademisk meritering gav
möjlighet till högre tjänst och progress
i karriären. Som en följd av NPM
värderas andra egenskaper högre och
stundtals blir akademisk meritering
snarast något som fördröjer karriären
med resultatet en försämrad löneut
veckling.
Med individuell lön kan man styra

Samhället vill kontrollera professionen

Låt oss återvända till Hasselberg och
hennes teorier där hon ställer frågan
om professionalismen växt sig starkare
i takt med expertsamhällets utveckling.
Hon menar att synen på välutbildade
professioner som läkare och advokater
förändrats så att de allt mer kommit att
ses som grupper som håller på sina
privilegier och som med skäl kan
anklagas för en viss girighet. De professionella måste tämjas och läras att
arbeta utifrån mål som definieras av
någon annan. Uppfattningen delas till
stor del av Janet Grant, professor i
medicinsk pedagogik, nu vid UK Open
University Centre for Education in
Medicine i London.
Kontrollen av de professionella pågår överallt inom offentlig sektor idag.
Grant gör en intressant reflektion. Hon
säger att det ger en syn på professionen
som säger att «vi kan definiera dig, vi
vet vad du gör och det du gör är lätt
och apropå det så kan vi få någon annan
att göra det billigare». Men en profession är komplicerad även om den
många gånger utför tillsynes enkla
saker. En pilot ser ut att göra enkla
saker hela tiden, men det ligger mycket
kunskap bakom besluten som gör att
piloten gör rätt avväganden. Så långt
Grant som anser att professionerna
måste kämpa emot.
Akademin och
sjukvården har gått skilda vägar

Där tidigare de professionella själva
kunde avancera till ledande poster
inom sina respektive sektorer, ersätts
de nu i rask takt av utifrån införda

Året 1970 var en brytpunkt för den
svenska läkarprofessionen. Den så
kallade sjukronorsreformen infördes,
vilket innebar att kåren gick från att
vara fria yrkesutövare till heltidsanställda avlönade tjänstemän. Reformen
förverkligade socialdemokratins tankar
om kostnadsfri vård i offentlig regi,
ökad läkarutbildning och en avlönad
läkarkår.
Sverige fick en monopolartad arbetsmarknad med centraliserade löneförhandlingar och reglerad arbetstid.
Även om läkarkåren efter sjukronorsreformen betecknades som en hög
lönegrupp så kom höga marginal
skatter och hög inflation under 1970
och 80-talen att innebära en alltmer
urholkad köpkraft. På 90-talet följde
Läkarförbundet den då rådande
trenden om individuell lönesättning,
men individuella löner bygger på en
för professionell verksamhet främmande logik. I managementprofes
sionens tänkande, som bygger på
ekonomens rationella individualism,
kan man inte förvänta sig att någon ska
göra ett gott arbete utan att särskilt
belönas för detta. Enligt en professionell
logik måste man förvänta sig att varje
yrkesutövare har yrkesstolthet och en
moralisk förpliktelse att utföra ett gott
arbete i enlighet med de yrkesvärderingar man tillägnat sig genom ut
bildning och kollegialitet.
Om lönespridningen inom organisationerna ökar kommer de också att
splittras mellan lojala/välavlönade och
illojala/illa avlönade allt i enlighet med
managementtänkandet.

Avakademisering
ett hot mot professionen

Forskningen har varit en viktig hörnsten för den medicinska professionen.
Allt färre från läkarprogrammet i
Sverige ägnar sig åt preklinisk forskning
och antalet kliniska studier minskar i
Sverige, mer uttalat än i jämförbara
länder som Belgien, Danmark och
Storbritannien. Det minskade intresset
för forskning är ett hot mot läkarprofessionen. Kan vi inte fortsatt behålla
en ledande roll i vården genom
kunskap och utveckling av verksam
heten kommer vi i allt högre grad att
ersättas av andra grupper.
Finns det något hopp

Läkarprofessionen är påpassad och
studerad som få andra. År 2013 av
slutades ett stort EU-projekt med
arbetsnamnet COST. Projektet har
utgått från Universitetet i Leeds och
studerat hur ledning av offentliga
sjukhus påverkar vården i olika länder
i Europa. Bland mycket annat framkommer att det finns ett samband
mellan att där läkare finns represen
terade i sjukhusledningen blir vårdkvalitén högre och verksamheten
mer kostnadseffektiv.
Även i Sverige kan man idag se en
trend att läkare återtar chefsposition
erna i vården, en ledande förespråkare
för detta är Birgir Jacobsson, sjukhuschef vid Karolinska universitetssjukhuset. Problem kvarstår dock
främst i primärvården och psykiatrin
där läkarprofessionen fortsätter tappa
ledande positioner. Men trots att
pendeln delvis slagit tillbaka så är
det en ny generation av läkarutbildade
ledare som träder fram i svensk
sjukvård. Vägen till chefspositioner
präglas inte av professionens tidigare
oskrivna regler om forskarkarriär vid
sidan om kliniken. Tvärtom, den nya
ledargenerationen är oftast utvald
av verksamhetsledningen och skolad
i managementprogram och kurser.
Kan vi se en ny profession i profes
sionen? •
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Vårt samfunnsoppdrag
Den første lege møtte den første pasient i bunnen av en hule.
Den ene forsøkte å h
 jelpe den andre. Samfunnet var ingen steder.

›› Av Knut Rasmussen, professor emeritus
«Professor emeritus Knut Rasmussen, en nestor i norsk kardiologi og forskning er nå pensjonert.
Alltid engasjert samfunnsdebattant med særlig interesse for legerollen og medisinsk etikk.»

I dagens helsevesenmaskin ser vi at
alle nivåer smykker seg med glansete
brosjyrer der det står skrevet om
«visjoner». Dette er nok velmente
forsøk på å bringe oss i pakt både med
samfunnets og medisinens idealer.
Men man kan nok lure på om tiden
og pengene som investeres i dette er
så vel anvendt. Det kunne vært interessant å teste ut empirisk om slike
visjoner har noen som helst betydning
for praktisk adferd. For de av oss som
startet i medisinen for over 50 år siden
virker visjonene fremmede, vi visste
hva vi skulle gjøre.
Jeg er ikke motstander av normer,
jeg har selv arbeidet hardt med å
revidere de etiske regler for leger.
Egentlig tror jeg ikke man kommer
så mye lengre enn disse i beskrivelsen
av forholdet mellom lege, pasient og
samfunn. I tillegg har vi et godt lovverk. Derfor er det underlig at vårt
felles helsevesen trenger så mange
visjonsvarianter.
Hva er «oppdraget»?

Jo, det er blant annet:
1. Å drive god medisin på pasientene.
Vi må ikke underdiagnostisere eller
underbehandle, men heller ikke
overdiagnostisere eller overbehandle. Vi må kommunisere godt
med våre pasienter og søke å utvikle
våre evner til dette. Vi må holde
oss faglig oppdaterte på eget initiativ, blant annet med regelmessig
lesning. Vi må administrere oss selv
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fornuftig for å være til størst mulig
nytte.
2. Vi må bidra til å utdanne kolleger,
medarbeidere, studenter og befolkning. Som overordnete leger har vi
et spesielt ansvar for yngre kolleger.
3. Vi må lære oss å lede innen vårt
ansvarsområde, men også ta ledelsesansvar for helheten i helsetilbudene
og for det nasjonale og internasjonale
tilbud.
4. Vi må bidra både til faglig og organisatorisk utvikling og ta ansvar for
den sosiale og geografiske fordeling
av tilbudet innen vårt ansvarsom
råde.
5. I likhet med sykehusene har vi
en individuell plikt til å drive
forsknings og utviklingsarbeid.
Dette er den ideale fordring. Enhver
må velge sin profil for hvor innsatsen
skal legges ut fra sin rolle i systemet.
Men det kan være bra for de fleste av
oss å meditere litt over hele listen en
gang i blant, for å unngå kikkertsyn.
Kanskje bør jeg revidere mitt eget
oppdrag?
Historien

Helt siden Hippokrates har denne
oppgavebeskrivelsen sannsynligvis
stått rimelig klar for alle leger. Tenk
på de mange legene som satte seg selv i
fare under eksperimenter (Forsmann),
eller som uten nøling dro med seg
familien til den ytterste øy eller mest
perifere sykehus. Tenk på overlege

Wennevold som gikk en-delt vakt på
Nordfjordeid sykehus fra 1940 til 1948.
Tenk på Semmelweis. Alle disse har
kjent sitt oppdrag.
Et oppdrag i endring

Det som vi hittil har kalt samfunnsoppdrag, ble nok tidligere tenkt på først
og fremst på som oppdrag fra pasientene
eller folket. Denne forandring av terminologi er et uttrykk for at samfunnet,
det vil si politikere og administratorer,
i stadig økende grad betrakter seg som
en part som skal regulere forholdet
mellom lege og pasient(1). Vi får ordrer
om hvilke medikamenter vi skal bruke
og om hvordan vi skal prioritere, ikke
sjelden på tvers av våre egne idealer.
Hittil har nok det meste av dette
foregått med et rimelig hensyn til
legenes autonomi og faglighet. Men
historien har jo mange eksempler
på at leger, f.eks. i fengsel eller i det
militære, er blitt beordret til å gå på
akkord med sin samvittighet. Disku
sjonen om legers reservasjonsrett
overfor aborthenvisninger illustrerer
dette. Selv om jeg personlig mener
slik reservasjon både er dum og gal
gyser jeg ved tanken på at leger skal
tvinges til å utøve sin legegjerning
mot sin samvittighet. Legens egen
moralske og kanskje faglige vurdering
har vært satt til side for å innfri en
rettighet. Hva skjer når det blir vedtatt politisk en rett til aktiv dødshjelp
og vi blir kommandert til å utøve
dette?

Det kan se ut som om både myndigheter og pasienter mer og mer ser på
oss som funksjonærer. Etter hvert
begynner vi selv også å se oss som
dette. Det letter oss for en del av
ansvarsbyrden. Men noe har gått
tapt på vegen.
Kanskje er det slike trender som
ligger bak en tilsynelatende økende
faglig initiativløshet blant yngre
norske leger. Drivkraften til å starte
opp nye faglige metoder, sette i gang
ny forskning på de viktige spørsmål
og til å organisere nye tiltak som kan
spre tilbud til hele befolkningen,
ser ut til å være svekket. Hundrevis
av nye leger klorer seg fast i sentrale
byer, mens distriktene står halvtomme.

For 40 år siden dro en gjeng 30-40
åringer nordover og startet det medisinske fakultet i Tromsø (2). Kunne det
skjedd i dag?
Et styrende trekk er utviklingen av et
tungt administrativt sjikt leger mellom
oss og politikerne, som representerer
folket. Dette sjikt befolker bl.a. direktorat, departement og helseforetak. Disse
mangler ofte kompetanse, både klinisk
og vitenskapelig, og vil aldri kunne
gjennomføre oppdraget. Likevel er det i
stor grad de som styrer skuta. Mange av
disse kunne trenge en tur på landet.
I hele helsevesenet ser vi en økende
vekt på kommandolinjer og bruk av
formell, i motsetning til reell, autoritet.
Da er det ikke rart at vi tror at noen har
tatt oppdragsbyrden fra oss.

Konklusjon

Ingen kan være i tvil om hva oppdraget
fra folket består i. Dette oppdraget må
ikke tolkes for snevert, vi har alle
ansvaret for helheten.
Fortsatt har vi og bør ha hoved
ansvaret for å innfri oppdraget. Vi kan
ikke sette oss ned og vente på politikere
og administratorer. Vi må være for
beredt på å kunne forsvare vår faglige
og etiske autonomi. Den etisk bevisste
lege må fortsatt få tolke sitt samfunnsoppdrag. •

Link til «Knut – en skeptisk optimist»
http://tidsskriftet.no/article/2894873

Referanser:

1. Rasmussen K. Helsemoral og umoral. Universitetsforlaget 2010.
2. Gamnes J og Rasmussen K. Fra Fagområdet medisin til Det helsevitenskapelige fakultet. Det medisinske fakultets historie,
Universitetet i Tromsø. Orkana 2013.
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Børs eller katedral?
Universitetssykehuset i Trondheim

Ø

konomisk avkastning bør aldri
være motivet for noen som arbeider med helsetjenester. Det skal være
vesentlig forskjell på privat næringsvirksomhet og offentlig finansierte
velferdstjenester. I næringsvirksomhet
er den grunnleggende målsettingen
økonomisk. Det skal skaffes avkastning
på investert kapital. Virksomheten er
et middel for å nå dette målet. I helsetjenesten skal det være motsatt. Vår
grunnleggende målsetting er innholdet
i selve tjenesten. Ressursene og pengene er kun et virkemiddel for å realisere
godt innhold. Derfor bør vi være forsiktige med økonomiske incentiv eller
å åpne muligheten for inntjeningsmål
innenfor vårt område. Økonomiske
motiv vil kunne forstyrre eller fortrenge
de kvalitetsmål vi skal styre etter.
Dette betyr selvsagt ikke at vi kan
velge å se bort fra de økonomiske rammene for sykehusdrift. Vårt samfunnsoppdrag kommer fra storting og regjering. Vi gis stor tillit, og store ressurser
for å levere innenfor et område som
betyr veldig mye. Oppdraget er å bruke
all vår dyktighet til å skape mest og
best mulig pasientbehandling, med så
effektiv utnyttelse av samfunnsressursene som mulig. Samtidig må vi akseptere at politiske myndigheter ikke bare
sender sjekken og ber oss om å gjøre så
godt vi kan, etter beste faglige kunnskap og skjønn. Det må også anerkjennes at hvis sjekken blir for liten, så er
det ikke bare å be om mer penger. Den
tiden er og bør være forbi. Derfor må
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Foto: St. Olavs Hospital

Kvernmo,
›› Administrerende direktørSt. Nils
Olavs Hospital,

vi fortsette utviklingen av gode faglige
kvalitetsindikatorer som grunnlag for
forbedring og styring av helsetjenesten. I tillegg til kvalitetsindikatorene, trenger vi indikatorer som måler
ressursutnyttelse og produktivitet.
SAMDATA må også videreutvikles til å
bli en samlet presentasjon av
spesialisthelsetjenestens på disse
områdene. Da må det legges betydelig
arbeid i å gjøre dataene sammenlignbare og å analysere forskjellene mellom
sykehusene. Det kan være konkurranse
i helsesektoren. Den må imidlertid
dreie seg om å levere best kvalitet med
best ressursutnyttelse. Vi må bli systematisk i arbeidet med å lære av de beste
igjennom benchmarking.
Vi har en pågående offentlig debatt
om organiseringene av sykehusene.
Kritikken er blant annet feil styrings
fokus og for mye byråkrati. Det kan vel
ikke være uenighet om at en så stor
samfunnssektor må styres og behøver
administrative og ledelsesmessige
ressurser. Denne ressursbruken må
også finne seg i kritisk granskning.
Utgangspunktet er at administrasjonskostnadene aldri må være større enn
det som er nødvendig for effektive og
gode helsetjenester. Etter min vurdering har helseforvaltningen utviklet en
for omfattende oppdragsstyring, og har
overdreven tro på styring og påvirkning av selve oppgaveløsningen i sykehusene fra toppen og nedover. De
regionale helseforetakene har også i
for stor grad engasjert seg i selve syke-

husdriften, og på den måten kanskje
tidvis framstått som unødvendig byråkrati. Problemet ligger imidlertid mer i
oppfatningen av hvordan overordnet
styring skal foregå, enn i selve strukt
uren. Uavhengig av hvilken styringsstruktur helseministeren kommer opp
med, må vi diskutere på hvilken måte
overordnet styring skal skje. Det er
signalisert at vi nå skal få en nasjonal
helse- og sykehusplan som skal legge
strukturen. Når det gjelder styring av
innholdet, bør dagens «top-down» forvaltningsstyring avløses av kvalitetsog produktivitetskrav. Disse må være
basert på godt kvalitetssikrede data.
Vårt samfunnsoppdrag er gitt politisk
og vi arbeider i en sektor som skal være
politisk styrt. Demokrati, ytringsfrihet,
åpenhet og offentlig debatt er viktige
verdier i vårt samfunn. I dette ligger en
forpliktelse til å sikre alle innbyggerne
mest mulig innsyn i hvordan vi driver
og forvalter den store tilliten vi er gitt.
I næringslivet ser vi at ledelsen krever
lojalitet av sine medarbeidere. Det skal vi
som sykehusledelse også gjøre når det
gjelder å delta i beslutningsprosesser og
å gjennomføre beslutninger som er fattet.
I samfunnsinstitusjoner må denne lojalitetsplikten allikevel aldri brukes til å
begrense våre dyktige fagfolks rett og
plikt til å delta i den offentlige debatten.
Det er tvert i mot ønskelig med stort
engasjement. Som leder stiller jeg kun
krav om at man er tydelig på hvem som
uttaler seg på egne og f aglige vegne, og
hvem som uttaler seg på vegne av sykehuset. Så stoler jeg på at vi kan utvikle en
kultur hvor alle ser sitt ansvar for å være
seriøse og ikke bidra til unødvendig å
skremme eller svekke befolkningens tillit
til helsevesenet, i den hensikt å oppnå
politiske gevinster eller mer ressurser.
Et godt samfunn behøver både et
effektivt næringsliv og effektive
samfunnsinstitusjoner. Begge deler
må ledes og styres i henhold til sitt særpreg og sine spesifikke mål. Sykehus er
samfunnsinstitusjoner og må håndteres
som sådanne. Vi bør lære av hverandre,
men ikke kopiere hverandre. •
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Har vi et samfunnsansvar som
går ut over det å drive en faglig
god spesialisthelsetjeneste?
Spesialisthelsetjenestens samfunnsoppdrag er relativt veldefinert i helseforetaksloven: Vi skal sørge for at befolkningen
i regionen får gode og likeverdige spesialisthelsetjenester når
de trenger det, uavhengig av alder, kjønn, bosted, økonomi og
etnisk bakgrunn.
Mette Nilstad, senior strategirådgiver Helse Midt-Norge RHF
›› Av Inger
og Daniel Haga – direktør for samhandling Helse Midt-Norge RHF

Våre hovedoppgaver er:

– Pasientbehandling
– Utdanning av helsepersonell
– Forskning
– Opplæring av pasienter og pårørende
I en styresak i 2012 uttrykte styret for
Helse Midt-Norge RHF følgende om
spesialisthelsetjenestens samfunns
ansvar:
«Helse Midt-Norge ivaretar sitt
overordnede samfunnsansvar ved å
sørge for at samfunnsoppdraget blir
gjennomført på en slik måte at verdi
ene trygghet, respekt og kvalitet blir
etterlevd i hele foretaksgruppa. Ivaretakelse av samfunnsansvaret er også
knyttet til å ivareta menneskerettig
heter, ivareta arbeidstakerrettigheter,
arbeide mot korrupsjon og ivareta
miljø og klima»
Så langt synes de fleste å være enige,
men en skal ikke lete lenge i den på
gående samfunnsdebatten før det blir
tydelig at det forventes noe mer. Ja, i
enkelte sammenhenger betydelig mer,
ofte oppsummert i at spesialisthelsetjenesten må påta seg et større samfunnsansvar.
Spesialisthelsetjenesten er i stadig
utvikling, og i tilrettelegging for samfunnsoppdraget utfordres både faglige
og organisatoriske løsninger. Ikke
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sjelden utfordres vi av sterke faglige
argument for strukturelle endringer
(les sentralisering), mens andre argumenterer tungt for hensynet til lokale
arbeidsplasser og underminering av
lokalt fagmiljø. Spesialisthelsetjenesten tilstedeværelse framheves som
viktig for lokalsamfunnets identitet.
Og nettopp i dette spenningsfeltet
ligger kimen til mange av de ofte intense
lokalsamfunnsdebattene som vi over år
har vært vitne til, og som vi ofte finner
igjen på statsrådens bord eller som
spørsmål i Stortinget.
Det spørsmålet vi i Helse Midt-
Norge har stilt oss er følgende:
– Har vi et slikt samfunnsansvar ut
over selve samfunnsoppdraget, og er
det i tilfelle mulig å avgrense det til
forhold det er mulig å enes om?
I engelsk litteratur opereres det ofte
med betegnelsen Corporate Sosial
Responsibility (CSR), der kjernen i
begrepet er hvilke ansvar virksom
heten bør påta seg for mennesker,
samfunn og miljø som påvirkes av
virksomheten. Også i andre samfunn
pekes det med andre ord på et samfunnsansvar ut over innholdet i selve
tjenesten.
Styret i Helse Midt-Norge RHF har
nylig vedtatt overordna retningslinjer
for samfunnsansvar i Helse Midt-

Norge. Å utføre samfunnsoppdraget i
tråd med overordnede føringer er uten
tvil vårt viktigste samfunnsansvar, men
måten vi løser samfunnsoppdraget vårt
i samspill med andre kan også ha stor
betydning. Samfunnsansvaret i Helse
Midt-Norge skal preges av seks forhold; ansvarlighet, åpenhet, etisk atferd, respekt for arbeidstakerrettig
heter, respekt for menneskerettigheter
og et aktivt forhold til miljø- og klimautfordringer. Vi skal ha et samfunnsperspektiv på måten vi organiserer og
utøver tjenesten på. Det er ikke helsetjenestens oppgave å påta seg/overta
andre samfunnssektorers oppgaver,
men vi har et ansvar for å vurdere om
vi sammen med andre aktører kan
redusere de samla samfunnskostnadene eller gjennom et samarbeid gjøre
tjenestene mer tilgjengelige.
I arbeidet med retningslinjene har
vi skissert noen eksempler på problemstillinger der samfunnsansvaret
går ut over det som normalt fortolkes
ut fra styrende dokument til den
enkelte region:
Eksempel 1:

Er det mulig å få til et samarbeid
om pasienttransport (vårt ansvar)
og såkalt «bestilt offentlig transport»
(fylkeskommunens ansvar)? Ordn

Ansvarlighet
Åpenhet
Etisk atferd
Respekt for
arbeidstakerrettigheter
Respekt for
menneskerettigheter
Aktivt forhold til
miljø- og klimautfordringer

ingen med «bestilt offentlig transport»
benyttes i en del kommuner der grunnlaget for ordinær rutegående transport
er for svakt.
Et samarbeid vil primært kunne
redusere samfunnskostnader, men vil
også kunne øke det samla tilbudet for
befolkningen.
Eksempel 2:

Vedtatt regelverk for «fritt sykehusvalg» er tydelig på at de som velger et
tilbud utenfor egen region skal betale
forhøyet egenandel for transport til
behandlingssted. For pasienter som
bor nær en regionsgrense, og som har
nærmeste behandlingstilbud i nabo
regionen, kan dette virke urettferdig.
De regionale helseforetakene har
derfor besluttet ikke å kreve førhøyet
egenandel i slike tilfeller.
Etter vår vurdering er dette et godt
eksempel på at regionene har tatt et
samfunnsansvar ut over det nasjonale
føringer legger opp til.
Gjennomføring av samhandlingsreformen vil også kreve at vi som spesialisthelsetjeneste opptrer med stor
klokskap. Samhandlingsreformen
legger opp til endret oppgavedeling
mellom foretak og kommuner. På noen
områder er det innført økonomiske
virkemidler, på andre ikke. Det er
inngått avtaler om samarbeid på en
rekke områder, men fortsatt vil det
være behov for god dialog, stor klokskap og gjensidig respekt i gjennom
føringsfasen av reformen. Begge parter
har et betydelig samfunnsansvar i å
tilrettelegge for at en så viktig reform
lykkes.
Det er ikke likegyldig på hvilken
måte vi løser vårt samfunnsoppdrag.
Det er viktig å erkjenne at spesialisthelsetjenesten er en integrert del av
samfunnet, og at våre beslutninger
og aktiviteter medfører økonomiske,
miljømessige og sosiale konsekvenser
som både oss selv, vår eier og resten av
samfunnet må leve med virkningen av.
Det er derfor ikke urimelig at samfunnet omkring oss forventer at vi utviser
stor respekt for det samfunnsansvaret
vi er pålagt. •
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Leon Portvokter,

Fastlege

Mange går til fastlegen med ting man før gikk til presten med.
Jeg har et klart definert ansvar for mine 1200 innbyggere. For å
ivareta dette ansvaret må jeg samhandle med 2500 leger, en rekke
spesialiserte avdelinger og flere bydeler. Vi ønsker oss epikriser
med raske og gode tilbakemeldinger, tydelige oppdrag og
entydige beskjeder. Jeg ønsker at forkortelser, akronymer og
eponymer er kjent og forståelige. Men jeg har jo Google....

›› Fastlege Svein Aarseth, leder i Oslo legeforening

J

eg har nesten hele mitt yrkesaktive
liv jobbet utenfor sykehus. Jeg har
jobbet i utkantstrøk og mer sentralt.
Jeg har vært distriktslege, kommunelege og bydelslege, og har nok trivdes
best når jeg selv har hatt ansvaret. Nå
er jeg fastlege i Bydel Nordre Aker i
Oslo og har en listepopulasjon på 1200.
Sånn sett, er jeg en rimelig gjennomsnittlig fastlege. Alle lister er forskjel
lige, akkurat som fastlegene er det.
Fastlegens listeansvar dekker alle allmennlegeoppgaver innen somatikk,
psykisk helse og rus for innbyggerne
på listen, står det i forskriften. Det er
de færreste fastleger som har felles
liste, og det er heller ikke tilfelle på
vårt kontor. Det innebærer at jeg som
fastlege har et klart definert ansvar for
mine 1200 innbyggere. Jeg vet ikke om
noe sted i helsevesenet der ansvaret er
så entydig definert. Det er antakelig
også en viktig suksessfaktor for ordningen. Andre faktorer er kontinuitet,
lokalkunnskap og tilgjengelighet. Med
tilliten følger også oppgaver. Mange
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går nå til fastlegen med ting man tid
ligere gikk til presten med. Det at
ansvaret er så entydig, gjør at fastlegen
også er lett å peke på når det skal tillegges ansvar. Vi vil gjerne være en
lett tilgjengelig for våre innbyggere, vi
vil yte gode og helhetlige tjenester, og
vi vil gjerne samarbeide til beste
for våre pasienter.
Helse-Norge er mangslungent.
I noen distrikter er det god oversikt
over hvem som er behandlere og
samarbeidspartnere blant leger i og
utenfor sykehus, i hjemmesykepleie
og på helsestasjon. Det bidrar til
kvalitet og kompetanse. Mitt lokal
sykehus har ca 2500 leger ansatt,
og avdelingene jeg må forholde meg
til er spesialiserte og uoversiktlige
og det blir det vanskelig å bygge
relasjoner. I tillegg har jeg pasienter
i flere bydeler. Da blir det viktig at
jeg har tilgang til god informasjon
om behandlingstilbud og tjenesteytere
og at informasjonsflyten er rask og
god.

Fastlegen skal ved behov henvise
listeinnbyggere til spesialisthelse
tjenesten og til andre kommunale
helse- og omsorgstjenester, står det i
forskriften. Og videre: Henvisningen
skal gi nødvendig informasjon slik at
pasienten kan få god og forsvarlig
behandling.
Det gode pasientforløp begynner
ofte hos fastlegen, med mindre noe
akutt kommer på. Det er viktig å huske
at fastlegen også sitter med
ansvaret når sykehusbehandlingen er ferdig, også der pasienten fortsatt er syk og trenger
videre oppfølging. Jeg er sikker
på at legene i spesialisthelsetjenesten gjerne så at vi var
flinkere til både å utrede og
lage gode henvisninger. På
samme måte ønsker vi raske
og gode tilbakemeldinger,
tydelige oppdrag og entydige
beskjeder. I loven er det formulert slik: Helsepersonell ...
skal gi den kommunale helseog omsorgstjenesten råd,
veiledning og opplysninger
om helsemessige forhold som er
påkrevet for at den kommunale
helse- og omsorgstjenesten skal
kunne løse sine oppgaver etter lov
og forskrift. En epikrise som bidrar til dette, gjør meg glad. Den
vil også bidra til at pasienten opp
lever at vi utgjør ledd i den samme
behandlingskjeden. Personlig har jeg
også et ønske om at forkortelser,
akronymer og eponymer er kjent
og forståelige. Men jeg har jo
Google da, så jeg klarer meg jo.
Jobbglidning har allerede skjedd
i stor utstrekning, ikke minst i
psykiatrien. Det er viktig for fast
legen at vi alltid får det vi ønsker:
Utredning, diagnostikk og behandling.
Det er mitt inntrykk at dette lettere
glipper når annet helsepersonell enn
leger er involvert, i alle fall vurdert ut
fra (manglende) tilbakemeldinger.
Portvokterfunksjonen innebærer at
vi tar hånd om det vi kan ta hånd om
og søker hjelp der vi finner det nødvendig. Terskelen for dette vil selv
følgelig variere med erfaring, geografi
og pasientens krav/forventninger. At

frekvens rød respons i legevaktmedi
sinen faller med avstanden til lege
vakten må vel nødvendigvis bety at
krav og forventninger også påvirkes
av geografien. Det er velkjent at en
liten økning i antall henvisninger fra
fastlegene raskt vil medføre betydelig
merarbeid i spesialisthelsetjenesten.
Det er her LEON-prinsippet kommer
inn. Laveste effektive omsorgsnivå.
Skal vi klare å holde tritt med medisinsk utvikling, befolkningsutvikling
og kostnader, må vi fastleger både
opprettholde og videreutvikle vår
kompetanse, og vi må finne mer effektive måter å samarbeide om pasientene
på. Med en populasjon på ca 1200
innbyggere, må vi også tenke gjennom
hvilke ferdigheter vi er i stand til å
vedlikeholde, eller om vi må foreta litt
funksjonsfordeling oss imellom. Jeg
tror også at det vil bli krevende å lage
robuste miljøer med flere faggrupper
involvert. Det gjelder sykepleiere med
spesialkompetanse, psykologer og
annet personell. Det må nødvendigvis
være en relativt stor populasjon for at
slikt skal la seg realisere. Som fastleger
forvalter vi store ressurser på vegne av
samfunnet: Vi rekvirerer prøver og
undersøkelser, vi forskriver kostbare
medisiner, og sist men ikke minst: Vi
sykmelder. Slik er vi gitt stor tillit, og
jeg er overbevist om at vi er den verdig.
Jeg er imponert over det gode
arbeidet som utføres i spesialisthelsetjenesten i og utenfor sykehus. Jeg
opplever også daglig at de fleste
pasienter som er svært fornøyde med
behandlingen de har fått. Samtidig
er jeg utålmodig. Jeg skjønner ikke
hvorfor pasientforløpene må ta så lang
tid. Jeg skjønner ikke hvorfor ting ikke
er koordinert bedre. Hvorfor tar
nødvendige endringer så lang tid å
gjennomføre, eller tilsynelatende ikke
lar seg gjennomføre. Det er sikkert en
frustrasjon jeg deler med mine sykehuskolleger. •
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De etiske
utfordringene
Å forholde seg til krav om og behov for prioritering vil bli den økende
og største etiske utfordringen for leger i årene som kommer.

Markestad, Professor, dr.med.,
›› Trond
Tidligere leder i Rådet for legeetikk

I

World Medical Associations Declaration of Geneva, som vel må regnes
som den moderne utgaven av den
hippokratiske ed, heter det at «The
health of my patient will be my first
consideration» (1). Selv i siste revisjon
fra 2006, står det ingen ting om legers
samfunnsansvar, annet enn at leger
skal tjene menneskeheten. De samme
forpliktelsene er også nedfelt i Legeforeningens Etiske regler for leger (Kapittel I, §§1,2), men i Kapittel I, § 12, er
også legenes samfunnsansvar synliggjort: «En lege skal i sin virksomhet ta
tilbørlig hensyn til samfunnets økonomi.
Unødige eller overflødig kostbare metoder må ikke anvendes» og «Legen må
bidra til at medisinske ressurser fordeles
i henhold til allmenne etiske normer. En
lege må ikke på noen måte søke å skaffe
enkeltpasienter eller grupper en uberettiget økonomisk, prioriteringsmessig
eller annen fordel». Til slutt i paragrafen står det imidlertid: «Ved mangel på
ressurser innen sitt ansvarsområde bør
legen melde fra» (2).
I følge våre etikkregler har altså
leger et ansvar for å prioritere innenfor «sin» pasientgruppe og også for å
bidra til en rettferdig fordeling av helseressurser totalt sett. Denne balansen
vekter leger ulikt. Mens noen oppfatter forpliktelsen overfor den pasienten
de allerede har påtatt seg et ansvar for
som viktigst, opplever andre samme
forpliktelsen overfor alle pasienter
som er henvist, og er raskere med å
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avslutte kontakten, blant annet ved å
sørge for en hensiktsmessig oppgavefordeling mellom første- og andrelinjetjenesten.
Hvordan leger skal vekte lojalitet
til «sin pasientgruppe» mot andre pasienters behov, vil bli særlig krevende i
årene som kommer. Leger gjør viktige
prioriteringer hver dag, men i mer
overordnete spørsmål må vi forsøke å
opptre samlet og skape konsensus.
Leger har opplevd å gjøre ansvarsfulle
vurderinger og valg for så å bli sittende
med svarteper når en misfornøyd pasient får sitt ansikt i media, og politikere
- til og med helseministre - opptrer
som ombudsmenn for pasienten. Jeg
opplever at det langt på vei har vært et
norsk fenomen at politikere engasjerer
seg i enkeltsaker, og jeg tror at dette
har hemmet legers vilje til å forholde
seg til prioritering. Uten gjensidig tillit
og respekt mellom legene og beslutningstakerne, vil det være vanskelig
å finne legitime løsninger i prioriteringsspørsmål. Det viktigste er at
all prioritering skjer åpent og er begrunnet.
Spriket øker sannsynligvis mellom
folks forventninger til helsevesenet og
hva som i praksis kan tilbys. Det vil bli
nødvendig med kontroversielle prioriteringsmessige valg, og leger må ha en
helt sentral rolle som premissleverandører for slike beslutninger. Målet er
størst mulig grad av kunnskapsbasert
praksis som i Norge defineres som

kombinasjonen av vitenskapsbasert,
erfaringsbasert og verdibasert kunnskap. Beslutningstakerne må forholde
seg til mange aktører og rammer, men
de er helt avhengige av legenes innspill
om vitenskapelig og erfaringsmessig
begrunnelse. Legene må synliggjøre
konsekvenser av vedtak, men de må
også være villige til å akseptere og
forholde seg til beslutninger som ikke
alle er enige i. For eksempel synes jeg
det er gode samfunnskontrakter at
unge kvinner bare får de billigste
p-pillene gratis og at bare de billigste
antihistaminene dekkes på blå resept
med mindre spesielle behov er dokumentert.
Med økende registreringer av aktivitet og offentlig innsikt vil legene i
økende grad utfordres på forskjeller i
tilbud og resultater av utredning og
behandling. For eksempel er det påvist
store geografiske forskjeller i andel
pasienter som får utført akromionreseksjon. I en paneldebatt før siste stortingsvalg trakk en lege fram dette som
eksempel på overbehandling som følge
av unødig stor kapasitet. En av politik
erne slo da tilbake og oppfordret legene
til å rydde i eget bo - politikerne er
avhengige av å tro på det legene sier.
Jeg er enig i politikerens krav til oss.
Leger som tilbyr en bestemt behandling må bidra til økt kunnskap, f.eks.
gjennom kvalitetsregistre, og våge å
være tydelige på hvilke råd de gir beslutningstakerne.

Leger har et ansvar for å melde fra
om det de oppfatter som uforsvarlige
eller utilfredsstillende forhold, både
overfor arbeidsgiver og beslutnings
takere på høyere plan, og også offentlig
dersom manglene ikke rettes på de
nivåene. Det fremgår også av Kap I,
§12 i våre etikkregler. Det er derfor
udemokratisk og uakseptabelt når
leger opplever å få munnkurv mot å
påpeke mangler i den offentlige helsetjenesten. Samtidig har legene et ansvar for å bidra konstruktivt til gode
løsninger, særlig gjennom sine organisasjonsledd. Vi skal selvfølgelig argumentere for økte bevilginger til helsetjenesten, men uansett hvor stor kaken
blir, vil vi måtte dele. Det er legitimt å
argumentere for «sin» pasientgruppe,
men vi leger bør ha spesielt gode forutsetninger for også å se andres behov,
og gjennom våre kanaler må vi våge å
være tydelige og konkrete.
Den nye regjeringen har sagt at
psykiatri og rus skal prioriteres. Dette
vil bli utfordrende fordi regjerningen
ikke har sagt noe om hvor mye helsebudsjettet skal økes eller om noe skal
få lavere prioritet. Det eneste signalet
jeg har oppfattet, er at helsetjenesten
skal effektiviseres. Byråkratiet – hva

som måtte menes med det - skal for
enkles, og helsepersonell skal jobbe
smartere, men ikke løpe raskere. Dette
siste er en rød klut for mange leger
som føler at de allerede er presset til
det ytterste. Dette viser seg også i
samfunnsdebatten. Selv leger i ledende
posisjoner kommer med sterke synspunkter om overdrevent byråkrati,
håpløse «blårussledere» og at det
«bare er pengene som teller», uten
at de forsøker å dokumentere påstandene og uten å komme med
konstruktive forslag. Jeg vil oppfordre
leger og Legeforeningen til ikke å gå i
skyttergraver, men fremskaffe objektiv
kunnskap som kan brukes i en konstruktiv og kunnskapsbasert debatt om
hvordan vi jobber og organiserer oss
i hverdagen, hva som skal være det
offentlig betalte helsevesenets oppgaver og hvilken prioritet de forskjellige
oppgavene skal ha.

Psykiatrien har allerede hatt en
s atsningspakke over mange år, og jeg
vet ikke om det fortsatte behovet for
høyeste prioritet skyldes at satsingen
ikke har vært helt vellykket faglig eller
organisatorisk, eller om det bare er
snakk om mangel på ressurser. Uansett, det er vanskelig å se for seg at
kroniske sykdommer, som psykiatriske
lidelser, i praksis vil bli prioritert på
bekostning av de mer akutte somatiske
sykdommene. Alle, også de med kroniske sykdommer, forlanger det ypperste
av beredskap, utredning og behandling
for akutte livstruende sykdommer og
kreft. Hvordan vi skal kunne skjerme
tilbudene til de kronisk syke vil bli en
av de største etiske utfordringene. •

Referanser:

1. World medical Association. Declaration of Geneva. http://www.wma.net/en/30publications/10policies/g1/
2. Den norske legeforening. Etiske regler for leger. http://legeforeningen.no/Emner/Andre-emner/Etikk/Etiske-retningslinjer/
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Når du blir gammel,

og ingen vil ha deg?...
I februar har jeg vært foretakstillitsvalgt ved Helse Bergen i ett år. Det har
vært veldig morsomt, spennende og krevende. Hverdagen som foretaks
tillitsvalgt er en blanding av å prøve å påvirke de store beslutningene
– og å hjelpe kolleger. Som tillitsvalgt kommer du tett på livet, både på de
ulike avdelinger og ulike mennesker.

›› Av Jana Midelfart Hoff, nevrolog og FTV OF Helse Bergen
Personalsaker

Personalsaker er tøffe. Mest
for dem det direkte angår,
men også for de rundt dem.
På et større sykehus vil
det ofte være flere personalsaker på en gang. Hver sak
er unik, og har sin egen
forhistorie – men jeg har
nok et inntrykk av at eldre
kolleger dessverre oftere er
innblandet i slike saker enn
yngre. Og likeledes sitter
jeg igjen med et inntrykk
av at det oftere er tøffere på
«kirurgiske» avdelinger. I
ordets v ideste betydning.
Hva er årsakene til det?

Jeg tror ikke vi kommer
bort ifra at arbeidsdagen
generelt er blitt tøffere
for leger. Det skal være full
produksjon og full gass
hele tiden, uansett alder.
Nye direktiver, datasystemer etc. k
 ommer i
en kontinuerlig strøm, og
krever at man hele tiden
tilpasser seg og endrer
sine arbeidsvaner. Hvor
flink du er til å tilpasse
deg det nye, kan bli
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viktigere for arbeidsgiver,
enn dine erfaringer fra
tidligere og om du har
stått på før. Dette har helt
klart en slagside for eldre
arbeidstakere.
Muligvis spiller også
avtaleverket, eller mangl
ende avtaleverk for eldre
arbeidstakere inn her. Det
legges ikke opp til en nedtrapping, det legges mer
opp til at du står på for
fullt til 67, og så, plutselig,
stopp. Riktignok finnes det
muligheter for vaktfritak
etc, men de er i liten grad
reelle, fordi de innebærer
så stort inntektstap, at de
ikke brukes. Kanskje bedre
løsninger her, ville ha bidratt til å redusere konfliktnivået?
Av og til er det også de
mest markante blant oss,
som på eldre dager får problemer. De som har kjempet
seg frem til den plassen de
har, merker pusten fra de
yngre i nakken. Som i ulveflokken.
Men av og til er det rett
og slett uheldige omstendig-

heter – og dårlig håndtering av avdel
ingsledelsen.
Konflikt eller mobbing

Personalsaker kan være direkte konflikter, som bunner i uenighet om
oppførsel eller faglige spørsmål. Det
vi imidlertid også ser noe av, er saker
hvor eldre arbeidstakere føler at de
fases ut av virksomheten. Igjen er nok
dette mest markant på de «kirurgiske»
avdelingene, hvor noen kolleger opp
lever at de etterhvert får mindre og
mindre inngrep og tid på operasjonsstuen. Ingen har tatt det direkte opp
med dem, ingen ting er sagt rett ut –
det bare skjer. Og de sitter igjen
med en følelse av at «noen har snakket
med noen».
For oss «medisinere» i de andre
fagene, synes det kanskje litt rart at det
å være på sengepost eller poliklinikk er
synonymt med å være avdanket eller
ferdig som kirurg. For egen regning bør
det tilføyes at det kanskje er en holdning man burde endre generelt: Det å
stille operasjonsindikasjon (eller ikke)
samt å følge opp pasienter ETTER en

operasjon, bør definitivt være kirurgisk
kjernepensum.
Men det er ikke det det dreier seg
om. Det vi snakker om her, er en slags
form for utfrysing eller mobbing, med
betydelig konsekvenser for den enkelte. Ikke bare føler man seg utstøtt fra
det faglige fellesskap, man kan også
begynne å tvile på egne ferdigheter.
Desto verre fordi ingen ting sies til deg.
Og som en venn og kirurg sier: « Husk
på at en kirurgs knivtid er proporsjonal
med hans selvaktelse».
Hva kan vi som tillitsvalgte bistå med?

Kanskje noe av det viktigste er åpenhet
rundt dette. For den enkelte – kirurg
eller medisiner – er dette ofte svært
skambelagt. Det å vite at dette er noe
flere opplever, gjør det mindre «farlig».
Som avdelingstillitsvalgt bør man også
være på vakt overfor dette, snakke med
den det gjelder og involvere foretaks
tillitsvalgte, dersom saken blir vanskelig å håndtere på egen avdeling.
Mobbing på sykehusavdelinger er like
lite akseptabelt som mobbing i skolegården!!

Det er også viktig at tillitsvalgte går i
dialog med avdelingsledelsen, påpeker
forskjellsbehandling og etterspør
rasjonalet bak.
Ved muntlige og skriftlige advarsler,
går mye av jobben på møter med led
elsen ut på å navigere rett i grumset
farvann. Det må bringes på det rene at
arbeidstakeren irettesettes for faktiske
feil eller overtramp, at dette er gjort
etter «boken» og formelt riktig – og
at det ikke er en skjult agenda eller
gammel, resirkulert antipati som
ligger bak.
Tillitsvalgt eller ei, ung som gammel,
det påligger alle leger et ansvar for å
skape gode arbeidsmiljø. Det kommer
ikke gratis, vi må alle bidra. Arbeidsoppgaver må fordeles, og alle må ta
sin del av «upopulære» og «populære»
oppgaver.
Mobbing kan skje likevel. Men
risikoen er mye mindre, særlig hvis vi
også begynner « å ikke tåle så inderlig
vel, den urett som ikke rammer oss
selv». •
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Jus for leger:

Samfunnsoppdraget og aldersgrenser
Leger er blitt vant til å tenke samfunnsoppdrag mer enn arbeid, med
pålegg eller lovregulering. Leger tar samfunnsoppdraget alvorlig, har
lavt fravær, jobber mye og lenge.

L

egers samfunnsoppdrag – hva er
det? Juridisk kan det forståes som
samfunnets forventninger i vid forstand, uttrykt gjennom blant annet
lovgivning. Stortinget vedtar lover og
departementet kan gi forskrifter gjennom delegert lovgivning. I tillegg til å
vedta lover skal Stortinget sørge for
skatteinntekter for staten og beslutte
fordelingen av dette i form av bevilgninger. Når Stortinget vedtar en pasient– og brukerrettighetslov og helsepersonellov, så er det for å stille krav
til både leger og andre med ansvar for
aktiviteten i helsetjenesten. Lovgivning
blir brukt i stadig større grad innenfor
flere samfunnsområder, for å «styre»
tjenester. Når legetjenester finansieres
av samfunnet er det også et uttrykk for
samfunnsoppdrag.
En annen tilnærming er å se selve
«legegjerningen» og «legeyrket» som
et samfunnsoppdrag fordi det er viktig
i samfunnet og et «gode» som må fordeles. Tidligere var det flere grupper
som ble «fordelt» og pålagt oppgaver
i lovgivning. For helsetjenesten har
legefordelingsordningen vært en hindring for tilrettelegging. Ledelsen har
vært avhengig av NR nummer og disse
ble fordelt etter søknad. Det har ikke
vært som i resten av samfunnet, at
ledelsen selv vurderer behovet for
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ansatte. Det har ført til noen uheldige
effekter, blant annet at ledelsen er tjent
med å ha leger som yter mer enn 100%
og manglende tilrettelegging i livets
ulike faser. Livsfasepolicy benyttes av
arbeidsgivere som ønsker å investere i
virksomhetene og i egne medarbeidere
– og målet bør være at medarbeidere
ønsker å bruke seg selv i arbeid mer
enn det som følger av styringspers
pektivet. Alder har da mindre betydning. Med utfordrende oppgaver,
eierskapsfølelse, trygghet og forutsigbarhet, kan leger gjøre nytte for seg
langt utover aldersgrenser som er satt.
Og ta samfunnsansvar.
Legefordelingsordning er nå opp
hevet, men var et uttrykk for at nor
male mekanismer innen arbeidslivet
ble satt til side. At fastleger i forskrift
er pålagt legevakt, er den siste «rest»
av tidligere tiders «fordelingstankegang»- og kanskje noe av forklaringen
på at legevakter mange steder ikke er
modernisert. Leger er så vant med å
tenke samfunnsoppdrag at de gjerne
ikke reagerer på dette, men i resten av
samfunnet tar arbeidsforhold utgangspunkt i en arbeidsavtale. Avtale betyr
frivillighet/enighet, etter at vilkår er
diskutert. Arbeidsavtalen inngås etter
utlysning, søknad og ansettelsesprosess, ikke etter pålegg.

Thomas Barstad Eckhoff

›› Innlegg av direktør Anne Kjersti Befring, jus og arbeidsliv

Legerollen har vært i endring, men
det er noen kjennetegn ved legeyrket
som fortsatt er i behold.
Leger flest tar yrkesrollen og fagut
øvelsen alvorlig. Det legges et personlig og faglig engasjement i yrket med
lange arbeidsøkter og lite fravær. Leger
gjør normalt mye ut av sitt arbeid og
er i kontinuerlig fagutvikling gjennom
hele yrkeslivet. Og i yrkeslivet er leger
mer tilstede enn de fleste. De har lavt
sykefravær og er lenge i arbeid i arbeidstimer og tid, ofte uregistrert
arbeidstid. Sykelønnsstatistikken forteller en del om legerollen. Det gjør
også arbeidstidsordningene og at de
kan fravikes slik at leger arbeider inn
egne ferier med 100 timers uker, slik
vi så i 2013 ved flere avdelinger i OUS.
Da hadde det riktignok vært en rettssak om lovligheten i bruken av såkalte
«hjelpeplaner». Arbeidsgiver valgte å
ta en konflikt mot egne ansatte og vant
frem. Denne avgjørelsen kan heller
ikke arbeidsgiver være fornøyd med.
Ja, arbeidsgiver kan vedta egne planer
for sommeren, men slik de er innrettet
er arbeidsgiver avhengig av en avtale
med legene – om å fravike reglene for
arbeidstid i arbeidsmiljøloven. For
hvordan hadde planene sett ut uten de
vide unntakene fra loven i den sentrale
avtalen (A2)? Siste ord er ikke sagt i

Jus for leger:

denne saken. Flere enn oss bør stille
spørsmål ved de faktiske kostnadene
av slike tvister.
Med innflytelse på eget arbeid og
arbeidssituasjon kan legers engasjement opprettholdes, i motsatt tilfelle
vil vi trenge mange flere leger til å
dekke opp det samfunnet forventer at
leger skal gjøre. Alle som er opptatt
av strategisk ledelse gir medarbeidere
innflytelse på drift og utvikling av
virksomheten. Medarbeidere har en
kunnskap som må benyttes som grunnlag for beslutninger. Da får man motiverte medarbeidere som føler «eierskap» for resultatene i virksomheten.
Dyktige og interesserte fagpersoner
har ingen grenser for engasjementet,
heller ikke med alder. Legeidentiteten

forsvinner ikke med alder, men
springer ut fra engasjement, stolthet
og ønsket om å bidra i samfunnet.
Leger er leger hele livet. Det blir
derfor en svært brå slutt når aldersgrenser for arbeid slår inn, for mange
helt uforståelige aldersgrenser. For å
kunne ha autorisasjon må man være
under 75 år. Etter dette må det søkes
om lisens. Det var kanskje en riktig
grense for 30 år siden, men med ut
vikling av levealder og helse må slike
grenser revurderes. Med dagens
regjering og politiske ledelse er det
sannsynlig at grensen endres. Og da
er ikke det viktigste argumentet at
man skal rekvirere legemidler til seg
selv og nærmeste familie, men for å
kunne arbeide som lege.

I arbeidslivet er det en 70 års grense,
men så kan bedriften ha egne interne
aldersgrenser. Denne 70 års grensen
betyr at den ansatte ikke har rett å stå i
arbeidsforholdet lenger. Men har rett til
pensjonsytelser som skal kompensere
for tapt arbeidsinntekt. Det betyr ikke
at leger over 70 år ikke kan tilbys arbeid. Det kan skje på fulltid, deltid eller
ved oppdrag som næringsdrivende.
Bedriftsinterne aldersgrenser er som
regel på 67 år. Det har vært reist spørsmål om bedriftens rett til å sette slike
aldergrenser. Høyesterett slo fast i den
såkalte Gjensidige dommen – at det
hadde bedriften under visse vilkår. Det
betyr ikke at bedriften ikke kan velge
å videreføre arbeidsforholdet til en
67 åring. Det er altså i dag ingen hindringer for å ansette personer som
mottar pensjon. Men det er antagelig
for lite brukt.
Adgangen til aldersgrenser må følge av et rettsgrunnlag som lov, arbeidsavtale, tariff
Spørsmålet om ansatte skal ha en
avtale, arbeidsreglement eller bedriftspensjonsordning. Høyesterett har slått fast at det
rett til å stå i stilling utover pensjons
også i visse tilfeller kan være lovlig for virksomheten å gi oppsigelse når arbeidstaker
alder vil få betydning for hvordan
har oppnådd 67 års alder. Ifølge rettspraksis er det to hovedvilkår som må være tilstede
pensjonen innrettes på sikt. Regjer
for at arbeidsgiver kan praktisere en lavere aldersgrense enn 70 år: 1) Det må foreligge
ingen har varslet at den vil vurdere
et annet grunnlag enn alder som arbeidsgiver kan begrunne avgjørelsen med, og 2)
disse forholdene med mål om at flere
Aldersgrensen må ikke stride mot arbeidsmiljølovens diskrimineringsbestemmelser.
kan stå i stilling lenger. For leger er
De fleste arbeidstakere velger å fratre ved 67 år, ettersom 67 år er aldersgrensen for
det i dag store utfordringer med at
uttak av folketrygdens alderspensjon. I privat sektor er stadig mer fleksible løsninger
halvparten av sykehuslegene er i
for uttak av pensjon forventet.
midlertidige stillinger og at leger i
gjennomsnitt er 42 år før de får første
Aldersgrensen i arbeidsmiljøloven
faste jobb. Det betyr at midlertidige
Arbeidsmiljøloven § 15-13a bestemmer at et arbeidsforhold kan bringes til opphør når
stillinger brukes under hele spesialiserarbeidstaker fyller 70 år. Av dette følger at en arbeidstaker i utgangspunktet ikke
ingsløpet. Dette må arbeidsgiver gjøre
kan sies opp på grunn av høy alder alene, før fylte 70 år. Lavere aldersgrense kan
noe med innen
følge av annet rettsgrunnlag, som ved ingen regler i virksomheten, når grensen
nærmeste fremer saklig begrunnet og ikke uforholdsmessig inngripende. Det må være ensartet
tid. Det er ingen
praktisert og godt kommunisert overfor de ansatte. Vi understreker imidlertid
rettslige hindat det må gjøres en konkret vurdering hos hver enkelt arbeidsgiver, både i
ringer for at leger
forhold til om det kan sies å foreligge «annet grunnlag» og i forhold til om
over pensjonsalder
aldersgrensen er lovlig i henhold til diskrimineringsbestemmelsene i arbeidsbenyttes utfra av
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Upps ! Vil OPS følge UPS ?
«Utarmet Pasient Sikkerhet»
›› Av Overlege dr.med. Paal HH Lindenskov, Oslo universitetssykehus

E

t regjeringsskifte fører naturlig
nok med seg en del uro hos den
tapende part. Venstresidens tankesmie,
Manifest-senter for samfunnsanalyse,
har fått oversatt en tankevekkende
rapport fra Storbritannia om offentlig-privat-samarbeid i helsevesenet
(OPS i helsevesenet 3/2013). På samme
vis som enkelte veiprosjekter er realisert ved OPS i Norge, er ikke mindre
enn 101 av 133 nye sykehus i Storbritannia blitt til ved OPS de senere år.
Med private eiere og langtidskontrakter med det offentlige for bruk av sykehusene, viser rapporten at denne
finansieringsmodellen er langt dyrere
enn det rent offentlige alternativ. Altså:
The never ending story om «City-boys»
som med sin lange pengesnabel inn i
statskassen mener seg berettiget til å
berike seg på fellesskapets bekostning
fordi de tar slik en «stor» risiko med
å investere i prosjekter med statlig
garanti. Den samme stat som de stort
sett skriker etter når deres egne finansielle krumspring bringer de fleste
av Sør-Europas ungdom ut i varig arbeidsledighet som pris for at de selv
ikke skal måtte lide større tap.
Rapporten trekker tråden videre til
en påstand om at finansiell grådighet
vil undergrave pasientsikkerheten
fordi høye kapitalkostnader vil tvinge
fram kutt i helsetilbudet. OPS vil så
ledes kunne forringe kvaliteten på
helsetjenester og til overmål svekke
offentlig kontroll over helsevesenet
fordi OPS-kontrakter er unntatt fra
offentligheten. I sin aktualiserte kommentar til rapporten advarer styre
leder Magnus E. Marsdal i Manifest
om Høyres partiprogram som bærer
bud om omfattende planer for OPS
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innen vei, skole, fengsel og altså sykehus, og tegner med dette et skrekk
bilde. Med min forakt for finansakrobater som mener penger er et mål i
seg selv løsrevet fra økonomiske realverdier, og som oppfatter prat om
samfunnsansvar som forstyrrende,
er jeg lett å lede. Kapitalkreftenes
inntreden i helseomsorgen vil vederstyggelig kunne true den som en fellesoppgave og bli et banesår for vår solidaritet. Vårt samfunnsoppdrag som
leger må være å hegne om et best
mulig helsevesen for alle.
Like fullt. Hvis vi tar oss tid til å
kikke oss over skulderen, så vil man
enkelt kunne se likehetstrekk mellom
føringene i OPS og den omorganisering
til Helseforetak vi har sett de siste ti år.
Med «New Public Management» som
mantra har staten lekt butikk og
politikerne fraskrevet seg ansvar for
å bevare og utvikle vårt helsevesen, og
entrer kun banen ved enkelthendelser.
Velferdssamfunnet bygges ned og
svekkes med økende byråkratisk makt
og velvillig politisk avmakt. «New
Public Management» har gått hånd i
hånd med det jeg vil kalle «New Anger
Management» for å tøyle rebeller som
protesterer mot utarming av våre fellesgoder, goder som hadde høyere status
og større beskyttelse tidligere, i et
Norge som var langt fattigere enn det
vi er i dag.
«New Anger Management» prakti
seres av ledere som definerer den nye
virkelighet som et framskritt til tross
for utallige eksempler på det motsatte.
Hvis kart og terreng ikke stemmer
overens så bomber man terrenget og
tegner nye kart. I likhet med grisene
i George Orwells «Animal Farm» så

defineres alt til å være i skjønneste
orden, mens grisene blir fetere og
gården forfaller. Hvilket betyr: Antall
byråkratiske stillinger i Helse Sør-Øst
har økt med en faktor på 10 i forhold til
stillinger for helsearbeidere som ser
pasienten i øynene. Som et topptungt
Wasa-skip som har glemt sin ballast,
bestående av de hoder som ivaretar
pasienten, krenger vi av gårde mot
kullseiling. Mang og en av oss har til
tider en fornemmelse av å jobbe i et

kjøttmarked med krav om økende produksjon av bedervet kjøtt. Selv Ronald
Fangen skrev om samfunnets daukjøtt i
den forstand at når samfunnet får flere
kontrollører enn aktører, så bygger vi
ikke samfunn lenger. Legg til passe
frikobling fra solidaritetstanken, så kan
velferdssamfunnet være tapt.
Vi ser til tider ledere som i sin grenseløse frekkhet fremmer en klart forverret
løsning på sitt eget tilvirkede problem,
og til overmål markedsfører seg selv

som problemløser. Et eksempel er
avgått direktør på Akershus universitetssykehus som i sin fastlåste konflikt
med sine sykepleierkolleger skildret
disse som kravstore når de nektet å
tilbringe enda flere helger på sykehuset. Komikken ble komplett ved
pålogging av en helseminister i et
malapropos om menneskerettigheter.
Trøsten i dette tilfelle må være at
styret til slutt tok affære. Da var
imidlertid overbelastede AHUS alle
rede ribbet for betydelig sykepleie
faglig kompetanse.
Mitt poeng i denne polemikk er at
grunnen for ytterligere utarmet pasientsikkerhet (UPS) allerede er beredt
ved konsekvenser av Reformen om
helseforetak av 2001, fordi denne har
frikoblet utviklingen av helsevesenet
fra politisk makt og lar staten leke
butikk. Prinsipielt ser jeg heller ingen
forskjell på Helseforetaksreformen
og OPS utover statlig smålighet som
erstattes av finansiell grådighet. I de
realiserte krav om økt effektivitet er
kvalitet, kunnskapsutvikling og god
pasientbehandling allerede truet. UPS
er ikke noe som kan komme. Det eksisterer allerede. OPS vil ikke initiere UPS.
Vi er allerede i ferd med å realisere
forfallet i vår dans rundt gjøkalven.
Vårt samfunnsoppdrag må således
være å mobilisere mot alle, ikke minst
våre egne, som i sin systemlojalitet
svikter pasienten. I kampen for økt
kvalitet i det vi gjør for våre pasienter
må vi stille krav om kvalitetstid,
forskning, videreutdanning, modernisert utstyr og deltagelse i faglige fora.
Ditto mangel på dette blir like utopisk
som å tro at vi skulle makte å prestere
utøvende arkitektur på høyt nivå ved
å reise utenlands og fotografere praktbygg, fremfor å bygge selv. Vi må tvert
imot bygge videre på det hus vi selv
har flyttet inn i, ta faget og makten
tilbake slik at ikke inkompetanse brer
seg som råte.
Uansett utfall, så er det en mager
trøst til alle som prøver å strekke seg
enda lengre i sin daglige selvoppofrelse:
Vår idealisme og vårt oppdrag kan selv
ikke ledelsen ta fra oss. •
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Aktuell kommentar

Kamp om sykehusenes forskningsmidler!

Universitetene vil ha tilgang
til midlene, men møter motstand
I Stortingsmelding 29 (2012–2013) Morgen
dagens omsorg varslet daværende helse
minister Støre et tiltak for å bedre forskning
og innovasjon i hele sektoren som en opp
følging av samhandlingsreformen.

›› Av Arne Laudal Refsum

E

t av punktene i denne meldingen
er etablering av forumet Helseogomsorg21. Departementet beskriver
i Stortingsmeldingen slik:
Helse- og omsorgsdepartementet
skal etablere et forum for dialog
mellom helse- og omsorgstjenestene,
akademia, næringslivet og profesjonsorganisasjonene. Forumet skal i 2013
gi innspill til og foreslå tiltak til en
bred og samlet strategi for forskning
og innovasjon innenfor helse- og omsorgsfeltet, HelseOmsorg21. Strategien
skal danne grunnlag for en målrettet,
helhetlig og koordinert nasjonal innsats for forskning, utvikling og innovasjon innenfor helse og omsorg.
Nå har dekanene ved de fire medisinske fakultetene i følge Dagens
Medisin fremmet forslag om at også
de ansatte ved universitetene må få
tilgang til helseforetakenes (sykehus
enes) forskningsmidler, som til nå har
vært forbeholdt de sykehusansatte.
I forbindelse med foretaksreformen
og vedtaket av de «nye» helselovene i
2000 ble forskning en lovpålagt opp
gave for spesialisthelsetjenesten.
Samtidig med en smertefull omstillingsprosess preget av økonomiske
underskudd, sammenslåinger, funksjonsfordelinger og tøffe forhandlingsklima har RHFene øremerket en
stadig større prosentandel av drifts-
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budsjettet til forskning. Ikke bare er
aktiviteten økt enormt, effektiviteten
og produktiviteten øker også, og langt
flere forsker i sykehusene. Disse
midlene ønsker nå universitetene å
få tilgang til.
Dekan ved fakultetet i Bergen sier
det slik: «Forskningsmiljøene innen
primærhelsetjenesten, sykehjems
medisin, forebyggende medisin og
global helse faller utenfor denne 
viktige finansieringskilden. Vi er for
fri konkurranse slik at alle som driver
medisinsk og helsefaglig forskning skal
kunne søke på forskningsmidler, uavhengig av arbeidssted.» Hun får, ikke
uventet støtte av dekanene ved de
andre medisinske fakultetene.
Strategigruppen som har ledet
HelseOmsorg 21,ledet av John- Arne
Røttingen fra Kunnskapssenteret ut
taler: «En del av forslagene vil være
kontroversielle, og jeg venter motstand
mot en del av endringsforslagene som
vil komme. Uten bråk vil ikke strategigruppen ha gjort jobben sin.»
RHFenes fagdirektører er ikke enige
i universitetenes ønske om å få tilgang
til disse midlene. Fagdirektør Schem i
Helse Vest sier: «RHFene har blitt i
stand til å bevilge betydelige summer
til forskning utover de øremerkede
midlene på 600 mill kr. Dette er ikke
midler som kan sendes ut av RHFene

for å finansiere universitetene. Det får
de klare selv.»
Er det her hunden ligger begravet?
Hvor mye tar universitetene i såkalt
overhead for å finansiere egen drift
og egne ansatte? Må 30% av lønn- og
pensjonsutgifter til en eksternt lønnet
ansatt gå til overhead, eller er det 50 %?
Er det derfor universitetene er så ivrige
på dette? Universitetene gjør jo om
stadig flere professor I- stillinger til
20% Professor II- stillinger som bare
har undervisningsplikt, men ikke
forskningsrett. Stadig flere av disse
stillingene får forskningsmulighet i
sin sykehusstilling, betalt av sykehuset,
slik at universitetet overlater forskningsfinansieringen til sykehuset. «Men
penga vil de ha.»
Legeforeningen har i sin høringsuttalelse ikke kommentert dette utspillet
fra universitetene. •

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

er av Therese Stange Fuglesang,
›› Innlegget
juridisk rådgiver i Overlegeforeningen

Utlysning av og tilsetting
i overlegestillinger
L

egeforeningen mottar flere henvendelser hvor det stilles spørsmål om
tilsettingsprosesser, herunder om
stillinger skal lyses ut eller ikke. I denne
artikkelen vil det bli gitt en oversikt over
hvilke krav som gjelder til utlysning,
utlysningstekst og tilsettingsprosessen
for overlegestillinger. I tillegg vil det
informeres om hvilke muligheter man
har til å klage på en tilsetting.

1) Utlysning – aktuelle
lovbestemmelser

Arbeidsmiljøloven har i § 14-1 en bestemmelse om plikt til intern utlysning i virksomheten. Ledige stillinger – også
overlegestillinger – skal altså gjøres kjent
for arbeidstakerne internt i virksomheten.
Se nærmere om dette i pkt 2, iii nedenfor.
Det gjelder i dag ikke noen generell
lovbestemmelse om at ledige stillinger
skal lyses ut offentlig ved annonse i dagseller fagpresse, eller være lagt ut på
eksempelvis finn.no eller andre jobb
portaler. Om en stilling skal lyses ut vil
som et utgangspunkt være opp til arbeidsgiver å vurdere i kraft av styringsretten.
Noe annet kan imidlertid følge av sær
lovgivning, tariffavtaler, forskrift, interne
reglement og ulovfestet rett. Dette skal
jeg utdype i det følgende:
I statlig sektor er spørsmålet om
offentlig utlysning særlig regulert i
tjenestemannsloven § 2, hvor det fremgår
at ledige stillinger «skal kunngjøres
offentlig». Tjenestemannsloven gjelder
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For helseforetakene og i Virke-sykehusene gjelder det en plikt til å lyse ut
ledige stilling for lege i spesialisering med
varighet over 6 mnd. jf. overenskomsten
del A2 § 6.1 og særavtalen for Virke § 6.1.
Dette er således tariffregulerte bestemmelser. Det foreligger imidlertid ingen
tilsvarende bestemmelser for utlysning
av overlegestillinger i de sentrale avtalene. Betyr dette at arbeidsgiver står fritt til
å velge å lyse ut en ledig overlegestilling
eller ikke?
For det første kan plikten til å lyse
ut være regulert i lokal avtale eller et
tilsettings- eller ansettelsesreglement.
Man bør derfor i første omgang sjekke
om det foreligger en slik bestemmelse i
lokal avtale eller reglement.

sin begrunnelse i at lønnen offentlige
ansatte mottar, er en del av «felleskapets
midler» og ved å ansette den best kvalifiserte får felleskapet mest igjen for lønnsmidlene satt til rådighet for stillingen.
Kvalifikasjonsprinsippet behandles mer
utdypende under punkt 3.
Selv om utgangpunktet må sies å være
at overlegestillinger ved helseforetakene
skal lyses ut, finnes det unntak fra dette.
Et praktisk eksempel er dersom en
person har fortrinnsrett til stillingen.
Videre kan det foreligge saklige grunner
til å unnlate ekstern utlysning. Relevante
momenter i vurderingen vil være bla.
stillingens varighet og karakter, behovet
for snarlig tilsetting og om den som
vurderes tilsatt direkte tidligere har vært
med å konkurrere om stillingen på bakgrunn av en ekstern utlysning. Hvilket
nivå stillingen ligger på vil også kunne ha
betydning, da det skal mer til for å unnlate
å lyse ut enn høy stilling enn en lavere.

i) Helseforetakene

ii) Virke-sykehusene

for arbeidstakere tilsatt i statens tjeneste
og omfatter ikke ansatte i helseforetakene.
2) Utlysning av stillinger
i helseforetakene og Virke-sykehusene

Dersom det ikke foreligger noen nærmere
regulering, vil det likevel for ledige stillinger ved de offentlige helseforetakene
måtte anses som en klar ulovfestet
hovedregel at disse skal lyses ut eksternt.
Denne ulovfestede hovedregelen bygger
på det ulovfestede kvalifikasjonsprin
sippet. Kvalifikasjonsprinsippet kan kort
beskrives som arbeidsgivers plikt til å
tilsette den best kvalifiserte søkeren til
stillingen. Kvalifikasjonsprinsippet har

Ettersom Virke-sykehusene ikke er
offentlige institusjoner, vil ikke den
ulovfestede hovedregelen om offentlig
utlysninger komme til anvendelse ved
tilsettinger ved disse institusjonene.
Dersom dette ikke er regulert i lokal
avtale eller tariff, må man derfor falle
tilbake på den alminnelige regelen om
at det faller inn under arbeidsgivers
styringsrett å vurdere om stillinger
skal lyses ut offentlig eller ikke.

iii) Intern utlysning

Ledige stillinger skal alltid «lyses ut»
internt. Dette følger av arbeidsmiljø
loven § 14-1 hvor det fremgår at «arbeidsgiver skal informere arbeidstakeren om
ledige stillinger». Det stilles ikke krav
om omfattende informasjonstiltak, men
informasjonen må være tilgjengelig for
alle arbeidstakerne. Det er tilstrekkelig
med en generell meddelelse som f.eks.
slås opp på et sentralt sted i virksomheten, legges ut på intranett eller publiseres
i internblad. Det kreves ikke at informasjonen skal formidles individuelt til
hver enkelt a rbeidstaker f.eks. på e-post.
Arbeidsgiver plikter heller ikke å ta
særskilt kontakt med arbeidstakere
som har permisjon.
2) Utlysningsteksten

Utlysningsteksten bør gi et informativt
og dekkende bilde av hvilke krav som
settes til søkere til stillingen. En side av
det nevnte kvalifikasjonsprinsippet er
nettopp at stillingen skal beskrives på en
slik måte at aktuelle kandidater får tilstrekkelig kunnskap om innholdet og
dermed blir oppfordret til å søke.
Utlysningsteksten bør også skille mellom
hvilke kriterier som er krav, altså søkeren
må oppfylle og hvilke kriterier som er
ønskede kvalifikasjoner. Det kan gjøre
den etterfølgende vurderingen av
kandidatene enklere.
Det finnes videre flere begrensninger
i hva som kan stå i en stillingsannonse,
blant annet basert på diskrimineringslovgivningen. F.eks. er det forbudt å lyse
ut en stilling kun for ett kjønn eller kun
for «norske». Jeg går imidlertid ikke
nærmere inn på slike diskrimineringsspørsmål her.
3) Kvalifikasjonsprinsippet

Målet i en tilsettingssak vil normalt være
å finne frem til den eller de søkerne,
som etter en skjønnsmessig helhetsvurdering, må anses best kvalifisert til
stillingen. Arbeidsgiver skal velge den
beste og kan ikke velge å ansette den
neste beste jf. kvalifikasjonsprinsippet.
Ved tilsetting av leger i spesialisering er
arbeidsgivers mulighet til å velge begrenset til de tre søkerne som har minst
tellende tjeneste igjen av spesialiteten
jf. Overenskomsten del A 2 § 6.2.

Utgangspunktet for kvalifikasjons
vurderingen er kravene som fremgår av
utlysningsteksten, samt eventuelle lov og
avtalefestede krav. For øvrig vil sentrale
momenter være utdanning, praksis og
personlig egnethet.
I utlysningstekster vil det ofte stå at
«personlig egnethet vektlegges», men
også der dette ikke er spesifisert vil en
søkers personlig egnethet alltid være et
relevant moment i kvalifikasjonsvurder
ingen. Hvor mye en arbeidsgiver kan
vektlegge personlig egnethet opp mot
mer formelle kriterier, vil derimot variere
ut fra stillingens art og hvor viktig det
faglige er opp mot personlig egnethet.
Eksempelvis kan det være grunn til å
vektlegge personlige egenskaper som
kommunikasjonsevner mer for en stilling
som pediater enn en forsker, og evnen til
samarbeid mer for en seksjonsoverlege
enn en «vanlig» overlegestilling. Det er
naturlig nok de personlige egenskapene
som er av betydning for den konkrete
stillingen som kan vektlegges. At en søker
er svært morsom er lite relevant hvis
behovet er en søker med gode analytiske
evner.
De ønskede personlige egenskaper kan
spesifiseres i utlysningsteksten, utover
den vanlige henvisning til at «personlig
egnethet vil vektlegges». Det kan være
hensiktsmessig både for å klargjøre for
søkere hvilke egenskaper som anses viktig,
samt at man gir søkerne en oppfordring
til å skrive noe om slike egenskaper i
søknadsteksten, noe som igjen gjør det
enklere for arbeidsgiver å v urdere dem.
4) En forsvarlig tilsettingsprosess

En forsvarlig saksbehandling er en forutsetning for at ansettelsen blir riktig, og en
ryddig saksbehandlingsprosess er også
viktig for at man skal kunne ha tillit til at
det ikke har blitt tatt utenforliggende
eller usaklige hensyn ved ansettelsen.
Selv om helseforetakene gjennom helseforetaksloven er unntatt fra saksbehandlingsreglene i kapittel IV og V i forvaltningsloven, vil de grunnleggende
prinsippene om forsvarlig saksbehandling også gjelde for helseforetakene.
For at arbeidsgiver skal kunne komme
frem til en beslutning om hvem av søkerne som er best kvalifisert, må tilsettingssaken være tilstrekkelig opplyst. Det vil si

at arbeidsgiver må gjøre de undersøkelser som er nødvendig for å få tilstrekkelig
informasjon om søkerne. Første skritt er
å plukke ut kandidater til intervju, og
dette gjøres som regel basert på søkerens
presentasjon av seg selv i søknaden. I de
aller fleste tilfeller vil gjennomføring av
intervjuer være en forutsetning for at
tilsettingssaken kan sies å være tilstrekkelig opplyst. Dette gjelder særlig for
vurderingen av søkernes personlige
egnethet, som motivasjon, samarbeids
evner, innstilling o.l., men kan også være
nødvendig for å få mer kunnskap om
søkernes formelle kvalifikasjoner. I noen
tilfeller kan intervjuer være overflødig,
eksempelvis der alle søkerne er interne
og godt kjent for arbeidsgiver. Også i slike
tilfeller vil det likevel som oftest være
mest ryddig å gjennomføre en intervjurunde med kandidatene. Arbeidsgiver
bør videre kontakte oppførte referanser
til de mest aktuelle kandidatene. Det
foreligger imidlertid ingen plikt for arbeidsgiver å kontakte referanser, slik
at det ikke nødvendigvis er gjort feil i
tilsettingsprosessen, selv om ingen av
de oppførte referansene er kontaktet.
Spørsmålet vil være om det å kontakte
referanser i det konkrete tilfellet må sies
å følge av plikten til å opplyse tilsettingssaken tilstrekkelig.
Selv om arbeidsgiver har lyst ut en
stilling og f.eks. hatt søkere til intervju, er
ikke arbeidsgiver forpliktet til å tilsette
noen av søkerne. Arbeidsgiver kan velge å
trekke utlysningen tilbake og ikke ansette
noen av søkerne. Er man den eneste
søkeren betyr det således at man ikke
automatisk kan ha noen forventning om
å få stillingen.
5) Klage på en tilsetting

Det foreligger ingen vanlig klageadgang
på tilsettinger. Dersom man mener at en
tilsettingsprosess ved et helseforetak ikke
har gått riktig for seg, kan man bringe
saken inn for Sivilombudsmannen. Ved
en klage til Sivilombudsmannen vil
imidlertid aldri resultatet bli at man får
den aktuelle stillingen, men man kan få
medhold i at tilsettingen skjedde på en
kritikkverdig måte og i sjeldne tilfeller
kan ombudsmannen anbefale at man får
erstatning for forbigåelsen. •
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Årets forhandlinger og fokus på legene
De kan ende med enighet. Eller konflikt.
Årets forhandlinger starter etter påske. Men arbeidet med å
forberede årets store begivenhet har startet for lengst. Lenge
før Spekter valgte å sende ut sine signaler gjennom media.

›› Av Jon Helle

V

i ser noen utviklingstrekk i sykehus som bør justeres, og noe av
dette hører hjemme rundt forhandlingsbordet. Vårt mål er å utvikle gode
rammer for medisinsk yrkesutøvelse i
sykehusene. Det krever at ledere og
leger i klinikken har tett dialog gjennom hele året for tilrettelegging i virksomheten. Kjerneoppgaven er pasientbehandling, men god pasientbehandling
krever tid, tid til faglig oppdatering,
tilgang på utstyr og samarbeid mellom
ulike aktører. I forhandlingene er det
flere elementer som har betydning for
hvordan dette arbeidet skjer.
Dersom vi har et felles mål om å
utvikle sykehusene og driften, må vi
snakke om investeringer i ansatte og i
virksomheten, ikke bare om kutt i kostnader.
Gjennomføringen av et hovedoppgjør skjer i en formell og høytidelig
ramme med forventninger, interessekonflikter og vilje fra begge parter til å
bruke tid og kreativitet for å finne fram
til enighet. Utgangspunktet er at vi har
ulike interesser som skal brytes, og godt
samspill mellom partene oppnås med
gjensidig forståelse, respekt og tillit, til
tross for uenighet om interesser.
I årets forhandlinger, om ny overenskomst (avtaleverk) i sykehusene i
Spekter-området, er i utgangspunktet
alle avtaler sagt opp. Altså både de
nasjonale A-avtalene (A, A1 og A2) og
de lokale B-delsavtalene. Vi skal løfte
blikket opp fra gjeldende avtaler for
å vurdere hva som må til for bedre
rammer rundt legers yrkesutøvelse.
Det er altså mye mer enn lønn som
skal forhandles.
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I nasjonale forhandlinger er det
mange elementer og mye som står på
spill. Bruk av media for å fremme egne
budskap kan forventes, men ingen
er tjent med svarte-per spill. Det forstyrrer mulighetene for progresjon og
løsninger under forhandlingsarbeidet
– og det er ved forhandlingsbordet
enigheten skal finnes – ikke i media.
Spekter har lenge gitt oppgjøret for
legene til våren tydelig oppmerksomhet i media. Først sa de opp Overenskomsten allerede i august, med et stort
oppslag i Dagens Næringsliv. På Dagsrevyen 23. januar markerte de at sykehusene ikke kan drives med «frivillighet» og at legenes alminnelige arbeidstid må utvides fra 7-17 til 6-21. Til tross
for at legene allerede jobber til alle
døgnets tider, har lange tjenesteplaner,
jobber ubetalt overtid, tar ansvar. Som
sykehusenes viktigste ressurs. Og dessuten: Legene er langt mer fleksible enn
de fleste med avtaler som gir rom for å
arbeide langt utover Arbeidsmiljølovens rammer. Har Spekter satt disse
unntakene i spill? Vi må gå ut fra at
utspillene fra Spekter er godt forankret
hos ledelsen i de regionale helseforetak
og for de største sykehusene.
Flere temaer skal tas opp i årets
forhandlinger. Helseforetakene og
Spekter har adressert to temaer til
forhandlingsbordet: Kveldsåpne poliklinikker og faste stillinger for leger i
spesialisering. Begge deler har helseministeren henvist til forhandlinger
mellom partene.
Vi vil sette dette i et større perspektiv for å kunne utvikle driften i en
riktig retning.

Kveldsåpne poliklinikker finnes
allerede ved alle foretak. Det kan fint
avtales lokalt med dagens avtaler.
Legene vil selvsagt være med på å
finne gode ordninger som kan utvide
dette tilbudet hvis det er stort behov
for det. Så langt har ikke sykehusene
respondert så veldig på tilbud fra våre
medlemmer om mer kveldspoliklinikk.
Vi må se nærmere på kapasitetsutfordringene i sykehus. Det er på høy
tid å stille spørsmålet om bemanning i
forhold til oppgaver. Vi må også stille
spørsmål ved utviklingen av den pasientfokuserte kvaliteten i sykehusene,
noe som er helt avgjørende for sikkerheten i pasienttilbudet.
Vi vil være med på å videreutvikle
sykehusene slik at pasientene møter
gode, oppdaterte og opplagte leger
med tid til dem, i et godt og sammenhengende opplegg for utredning og
behandling. I gode sykehus, med rett
kompetanse på rett sted. For det er det
de ønsker å møte. Men det krever
investeringer i ansatte over tid.
Leger som trives i jobben og som
opplever at arbeidsgiver legger til
rette for god yrkesutøvelse, for møtet
mellom lege og pasient, blir lojale
leger. Leger strekker seg og brenner
for pasientene dag og natt. Vi mener at
samfunnet er tjent med en utvikling i
denne retningen og ikke motsatt. Det
krever noen grep nå.
Årets forhandlinger blir spennende.
Kanskje mer enn på lenge. Og de kan
ende med enighet. Eller konflikt. •

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.)

Kjære kolleger
De fagmedisinske foreningene har valgt
sine 20 landsstyrerepresentanter for
perioden 2013-15, og under den fag
medisinske konferansen 25.11.13 ble jeg
valgt til ny leder av FaMe. Min bakgrunn
er at jeg har vært medlem av styret i
Norsk Cardiologisk Selskap siden 2000
og ledet foreningen i 2005-09, har vært
medlem av forløperen til FaMe 2005-07,
av FaMe i 2007-08 og var medlem av
Legeforeningens sentralstyre fra desember 2008 til 01.09.13. Jeg er nå tilbake i
FaMe som en av representantene for
valggruppe 2, (indre)medisinske fag.
FaMes fremste oppgave er å sørge for
at de fagmedisinske foreningers synspunkter blir hørt og vektlagt slik at lands
styremøtevedtak og Legeforeningens
politiske utspill får en form og et innhold
som de fagmedisinske foreningene kan
stå inne for. Vårt engasjement er særlig
stort når forskning, utdanning, fagutvikling og rammer for å utøve faget diskuteres. For mange fagmedisinske foreninger
er kunnskapsbasert argumentasjon en
selvfølge, og vi forventer at alle påstander
skal kunne dokumenteres. Dette er både
en styrke og en svakhet når det gjelder
det å få politisk gjennomslag for våre
synspunkter. F
 aMe-gruppens største
handicap så langt har imidlertid etter min
mening vært at mange medlemmer sitter
i kun en periode og at deler av gruppen
derfor har vært dårligere politisk skolert
enn andre organisasjonsledd i Legeforeningen. FaMe har mye å vinne både i
landsstyret og i enkeltsaker på økt sam
arbeid og bedre samhold i gruppen.
Men bedre samhold forutsetter at medlemmene kjenner hverandre og har diskutert aktuelle saker seg imellom. Så langt
har det vært en utfordring å få til dette. I
inneværende periode håper jeg at det blir

›› Av leder i FaMe Cecilie Risøe
mer og bedre kommunikasjon. Jeg ser for
meg at FaMe-gruppen ikke bare møtes i
landsstyremøtesammenheng, men kan bli
et godt diskusjonsforum og en reell fagmedisinsk drivkraft.
FaMe har en annen viktig oppgave
selv om dette ikke er eksplisitt pålagt
oss, og det er å holde kontakt med de
fagmedisinske foreningene som ikke
har et medlem i gruppen. Av 45 fagmedisinske foreninger er det kun 17 (38 %)
som er representert i FaMe. Representantene i de valggruppene der det er
flere foreninger enn delegatplasser må
derfor finne en ordning som sikrer at
alle foreninger blir hørt, oppdatert og
involvert i de sakene som til enhver tid
har høyest prioritet for Legeforeningen.
Større grad av samarbeid og en styrking
av Legeforeningens fagmedisinske profil
var intensjonen da en omorganisering av
Legeforeningen ble vedtatt på lands
styremøtet i Bergen i 2005. For å få til
dette må FaMe vite mer om hva alle de
fagmedisinske foreningene gjør og tenker.
Bedre samarbeid mellom de fagmedisinske foreninger gir rom for gevinst på
flere områder. Mange av oppgavene det
arbeides med er like, men ressursene
varierer betydelig mellom foreningene,
både hva gjelder økonomi og antallet
kolleger en har å spille på. Vi kan hente
inspirasjon og lærdom fra hverandre.
Faglige retningslinjer, kvalitetsparamet
ere, nettsider og medlemsblad eller
nyhetsbrev er eksempler på oppgaver
som de fleste foreningene er involvert i.
I tillegg etableres det nå kvalitetsregistre
på en rekke områder, men også her er
ressursene variable, og erfaringer fra
etablerte registre bør komme alle til
gode. Medisinsk fagavdeling har derfor i
samarbeid med FaMe arrangert fagme-

disinske konferanser 2 ganger i året
hvor lederne av alle de fagmedisinske
foreningene inviteres og hvor en tar opp
tema av antatt felles interesse. Et viktig
utbytte ut over de faglige presentasjonene ved disse samlingene er muligheten
til å knytte kontakter og å skaffe seg
uformell informasjon om hva andre
foreninger arbeider med slik at en har
et tverrfaglig nettverk å spille på når nye
oppgaver skal løses. Neste konferanse er
planlagt avholdt i mars, og forhåpentlig
vil svært mange av lederne av de fag
medisinske foreningene prioritere disse
samlingene i en travel hverdag.
Avslutningsvis vil jeg benytte
anledningen til å rette en stor takk til
tidligere ledere av FaMe, Jannicke
Mellin-Olsen (2007-09) og Rolf
Kirschner (2009-13) for deres store
engasjement og det arbeidet de har
nedlagt for å styrke den faglige søylen
i Legeforeningen. De vil fortsatt være
viktige støttespillere i vårt arbeid
fremover. •
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FaMe
Nevrologi var lenge spesialiteten for å «diagnostisere og kondolere» – for selv om den klinisk
diagnostiske presisjon kunne være imponerende, var de terapeutiske mulighetene sørgelig få.
De siste tiårene har store fremskritt innen diagnostikk, behandling og vår grunnleggende forståelse av hjernen endret nevrologers kliniske hverdag radikalt. På stadig fler områder handler det
nå om at «tid er hjerne». Et eksempel på dette er endringen i behandling av akutt hjerneslag.

Nevrologi

og Christian Georg Lund,
›› Av Are Brean Norsk
nevrologisk forening

– fra «diagnostisere og kondolere»
til «tid er hjerne»
Hjernen – vårt mest sårbare organ

Hjerneslag rammer rundt 15 000
nordmenn hvert år og med en stadig
aldrende befolkning vil tallet på
hjerneslag bare øke. Ved få andre
tilstander er tiden så avgjørende for
utfallet som ved hjerneslag. Hjernen
krever en kontinuerlig tilførsel av
rundt 500 ml blod per minutt og
bruker kun glukose i sin metabolisme.
Ved opphør av cerebral sirkulasjon
vil hjerneceller slutte å fungere etter
få sekunder. Etter noen minutter
inntreffer det irreversibel skade.
Den nevroradiologiske revolusjon

Med innføringen av CT, og senere MR,
har forståelsen av hjernen og dens
funksjon blitt revolusjonert. Man
kan nå noninvasivt i løpet av minutter
avbilde selve hjerneparenkymet, påvise
akutt iskemi (diffusjonsvektet MR)
og intrakranial blødning, avdekke
regionale perfusjonsforstyrrelser
(CT og MR perfusjon) og fremstille
hele det cerebrale kartreet (CT og
MR angiografi).
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Hjerneslag kan behandles

Ved et akutt hjerneinfarkt foreligger
det de første timer ofte, men ikke alltid, et irreversibelt dødt volum («core»)
omgitt av et iskemisk hypoperfundert
volum («penumbra») (figur 1 og 2).
Avhengig av de kollaterale nettverk
kan penumbravolumet overleve i
minutter til timer før hjernecellene
går i nekrose. Dette er det «terapeutiske
vindu». Rask trombolytisk behandling
med alteplase (Actilyse®) kan berge
hele, eller deler av, penumbravolumet.
For en slagrammet kan dette bety forskjellen mellom sykehjem og et liv som
selvhjulpen i eget hjem.
Tid er hjerne

Selv om intravenøs trombolyse er
godkjent inntil 4.5 timer etter symptomstart, betyr ikke det at trombolyse
alltid virker. Effekten er avhengig av
oppnådd rekanalisering samt at det
finnes et penumbravolum (1, 2). Det er
store individuelle forskjeller, men på
gruppenivå en meget sterk sammenheng mellom hvor raskt behandlingen
blir gitt og effekten (2). NNT er 2-3

etter 1 time, men hele 15-30 etter 4,5
timer. Dette betyr at alt må gjøres
for å få en slagpasient til sykehus for
radiologisk diagnostikk og behandling
så raskt som mulig.
Trombektomi

Akutt kateterbasert trombektomi er
en opsjon ved akutt hjerneinfarkt på
grunn av okklusjon av en av de store
hjernearterier. På OUS, Rikshospitalet
ble det i 2012 utført ca. 60 akutte
trombektomier. Enkelte ganger vil
en hjerneslagpasient «helbredes på
angiografibordet», men fortsatt mangler dokumentasjon fra randomiserte
studier for effekt av slik behandling.
Trombektomi i en hjernearterie er
teknisk meget krevende, med risiko for
hjerneblødning, og vil ikke gi klinisk
gevinst hvis det ikke foreligger et
penumbravolum (3).
Store nasjonale kvalitetsforskjeller

Fra 2013 har vi fått et «Nasjonalt
hjerneslagregister» med pliktig registrering av alle pasienter med hjerneslag. Tidlige tall viser ikke uventet at

FaMe
men dette forutsetter daglig klinisk
praksis, god kunnskap om hjernens
fysiologi og anatomi, og ikke minst
jevnlig trening i bruk og tolkning av
nevroradiologi.
Prehospital hjerneslagbehandling
– en ny mulighet

En logisk konsekvens av kunnskapen
om hjernens ekstreme sårbarhet for
akutt iskemi er å ikke vente med diagnostikk og behandling til hjerneslag
pasienten har kommet til sykehus (7).
Pilotstudier med CT-utstyrt «hjerneFigur 1
Figur 2
slagambulanse» har vært gjennomført
Figur 2
Ved akutt hjerneinfarkt foreligger det de
Cerebral CT med perfusjon ved akutt
i Tyskland (8). I Norge er Stiftelsen Norsk
Cerebral CT med perfusjon ved akutt hjerneinfarkt viser det irreversibelt skadete volum (”core infarct”)
Figur 1første timer som regel en kombinasjon av et
og
det potensielt reversible
store
penumbravolumet.
hjerneinfarkt
viser
det
irreversibelt skadete
Luftambulanse i gang med et tilsvar
allerede permanent dødt volum («core») og
volum («core infarct») og det potensielt
ende prosjekt. For den akutt vaskulært
Ved akutt hjerneinfarkt foreligger det de første timer som regel en kombinasjon av et allerede
etpermanent
potensielt
volum
store penumbravolumet.
syke hjernen må det ultimate scenario
dødtreversibelt
volum (”core”)
og et («penumbra»)
potensielt reversibeltreversible
volum (”penumbra”)
være at et legehelikopter utstyrt med
CT lander på det stedet denne hjernen
det er store forskjeller mellom sykehus Internasjonale retningslinjer har
befinner seg, og at initial diagnostikk
og regioner i frekvensen av intravenøs
detaljerte faglige krav til sykehus som
og behandling skjer der og da.
trombolysebehandling ved hjerneinfarkt.
mottar hjerneslagpasienter. En klar
Dette siste scenariet illustrerer den
utvikling både nasjonalt og internasjogrunngitte optimisme som råder i det
Hvor bør pasienter
nalt er at pasienter med symptomer
nevrologiske miljø, nå i det som har
med akutt hjerneslag behandles?
på akutt sirkulasjonsforstyrrelse i
blitt kalt «hjernens tidsalder». Både
Behandling av akutt hjerneslag må
hjernen tas i mot på en nevrologisk
i USA og Europa er det nylig lansert
være en like viktig oppgave for norske
avdeling der dette er geografisk
hjerneforskningsprogrammer av en
sykehus som behandling av hjerteinmulig (6). Er diagnosen ikke hjerneslag
størrelse verden tidligere ikke har
så er den som regel en annen nevro
farkt (4, 5). Mye tyder på at for mange
sett maken til (9). Dette vil ytterligere
sykehus tar i mot pasienter med akutte logisk tilstand som epilepsi, migrene,
akselerere vår forståelse av både den
hjerneslagsymptomer. Skal et sykehus
friske og den syke hjerne, og gi enda
hjernetumor, multippel sklerose o.l.
kunne tilby nær «state of the art» ved
Leger med annen spesialitetsbakgrunn bedre terapeutiske muligheter i tiakutt hjerneslag kreves det døgnbered- enn nevrologi kan selvsagt bli kompeårene som kommer. Nevrologi er en
skap både klinisk og nevroradiologisk.
spennende spesialitet å være i! •
tente i akutt hjerneslagbehandling,
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03. - 04. april 2014
Rica Ishavshotell, Tromsø

Program

Åpent for alle overleger

Overlegeforeningens

vårkurs Tromsø
Torsdag 3. april 2014:

Kl. 11 – 12:30 - Sesjon 1: Medisin – etikk – presse:
Noen ganger oppleves det som at de beste faglige intensjoner snus opp ned når ivrige journalister «tar saken».
Hvordan håndterer vi det?
•S
 ykehusprest Øyvind Taraldset Sørensen, Klinisk etikkomité St. Olavs hospital:
Hva har vi lært av «ALS-saken»?
• Leder Pressens faglige utvalg Hilde Haugsgjerd: Den lille mann i media – har pressen noe etikk?
• Spørsmål og diskusjon.
Kl. 12:30 – 13:30: - Lunsj
Kl. 13:30– 15:00: - Sesjon 2: Leger som ledere – mellom barken og veden?
Legeledere havner ofte i krysspress mellom administrative og økonomiske krav ovenfra og forventninger
fra dem som behandler pasientene. Hvordan takler de det?
• Avdelingsoverlege Sigurd Fasting, St. Olavs hospital
• Klinikksjef Arthur Revhaug, UNN
• Førsteamanuensis Lars Erik Kjekshus, Institutt for helse og Samfunn, Medisinsk Fakultet, UiO
• Spørsmål og diskusjon
Kl. 15:00 – 15:30: - Kaffepause
Kl. 15:30: - Årsmøte
Kl. 19:30: - Aperitiff
Kl. 20:00: - Middag

– Norsk overlegeforening

Fredag 4: april 2014:

Kl. 08:30 - 10:30:- Sesjon 3: Riktig medisinsk behandling- gir vi det?
I en stadig mer kompleks medisinsk verden kan det være vanskelig å manøvrere når vi skal velge
behandlingsstrategier for pasientene våre. Hva kan det føre til?
• Professor Olav Helge Førde, UiT: Hva skjuler seg bak ventelistetallene?
• Fastlege Gisle Roksund, Skien: Driver vi med unødvendig behandling?
• Professor og seniorforsker Signe Flottorp, Kunnskapssenteret: Hvorfor følger vi ikke retningslinjene vi er blitt enige om?
• President Hege Gjessing, Den norske legeforening: Overbehandling – en myte?
• Spørsmål og diskusjon
KL. 10:30 – 11:00: - Kaffepause
11.00 – 12:30: - Sesjon 4: Godt arbeidsmiljø – nøkkelen til suksess
Vi vet mye om hva arbeidsmiljøet betyr for helse, trivsel og kvalitet. Hvordan kan vi bidra til at både pasienter,
leger og ledere drar nytte av den kunnskapen?
• Helseminister Bent Høie: HMS-arbeid i sykehus: Et satsingsområde for både helseministeren og legene selv – hvordan?
• Generalsekretær Geir Riise, Den norske legeforening: Legers arbeidsmiljø har betydning for pasientsikkerheten.
Hva kan helsetjenesten lære av andre sektorer?
• Spørsmål og diskusjon
KL. 12.30 -13.30: - Lunsj
KL. 13.30 – 15:15:
• Organisasjonspsykolog Lars Asle Einarsen – LEAD AS: Sosiale og psykologiske sider ved å påpeke feil
og mangler på arbeidsplassen.
• Avdelingsdirektør Anthony Wagstaff, Flymedisinsk institutt: HMS-arbeid i luftfarten – en modell for helsetjenesten?
• Forsker Lise Tevik Løvseth, St. Olav og leder av HOUPE-studien i Norge: Legers arbeidsmiljø, jobbtrivsel,
helse og karriere avhenger av gode arbeidsforhold og god organisering.
• Spørsmål og diskusjon
KL. 15:15 – 15:30: - Oppsummering

og refleksjon

Påmeldingsblankett og fullstendig program finner du på www.overlegeforeningen.no
Sendes til Norsk overlegeforening, Postboks 1152 Sentrum, 0107 Oslo.
Kontaktperson Edith Stenberg, tlf. 23 10 91 57, fax 23 10 91 50, edith.stenberg@legeforeningen.no

Bindende påmeldingsfrist: Snarest og senest 10. mars 2014
Ønsker lunsj 03. april 2014.
Ønsker overnatting 03-04. april 2014
Ønsker å delta på festmiddag 03. april 2014
Ønsker lunsj 04. april 2014
Foredragsholder – ankomst …………….. avreise ………………….
Medlem av Ofs landsråd – ankomst ………….. avreise ………………

OPPGJØR: Alle utgifter til reise og
opphold dekkes for Ofs medlemmer.
Obligatorisk kursavgift kr. 1.200,- dekkes
ikke. Det blir utsendt faktura. Den enkelte
belastes kursutgifter som følge av ikke
meldt forfall innen 1 uke før arrangement.

(for landsrådsrepr. dekker Of alle utgifter)
Navn:________________________________________________________________________________________________
Adresse: _____________________________________________________________________________________________
E-post:_______________________________________________________________________________________________
Stilling: ______________________________________________________________________________________________

Returadresse
Norsk overlegeforening
Postboks 1152, Sentrum
0107 Oslo

