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Kjære kolleger

Uro i sykehusene er ikke et særegent 
norsk fenomen. Den finnes i våre nabo- 
land, og langt utover Skandinavia og 
Europas grenser. Symptomene er for-
underlig like, men diagnosen varierer.  
I Sverige legges skylden på sykehus-
eierne, «länene», og det argumenteres 
for statlig overtaking. I Norge (hvor jo 
staten overtok for mer enn ti år siden) 
legges gjerne skylden på RHF-ene eller 
ministeren. Foretaksreformen har 
 virket truet, men ministre og regjer-
inger fra begge fløyer har kommet  
og gått uten at denne er endret.

Toppledelsen i foretak eller på de-
partementsnivå er selv neppe mer enn 
en del av forklaringen på hvorfor det 
står dårlig til med forholdet mellom 
ansatte og ledelse. Det blir for enkelt  
å begrense dette til å være et ledelses-
problem – det er et systemproblem.  
Det er uro på grunnplanet, en samlet 
opposisjon mot det rådende styret, på 
tvers av yrkesgrupper i sykehusene, 
men også på tvers av sektorene. Opp-
standen i politi, skoleverk, universite-
ter, museer følger alle de samme linjer. 
En oppstand som går på tvers av alle 
politiske skillelinjer, mot et styresett 
som også er forankret på tvers av 
 politiske skillelinjer. Det er ikke en 
destruktiv kraft som forener opposi-
sjonen, men et ønske om å bevare og 
utvikle tjenestene som man mener 
raseres.  Gamle og tunge samfunns-
aktørene reiser bust. Sist ut var Sverre 
Diesen og Ole Berg.

Det er interessant å forsøke å se på 
dette i større perspektiv. Ett der man 
kan diskutere hvordan målstyring og 
økonomi fikk en så dominerende plass 
at mange føler faget er kommet i annen 
rekke og ett der man ser at både våre 
naboland og andre land sliter med 
tilsvarende dyptgripende  problemer; 
reformer og fusjoner strander.

I vårt land vet vi Stoltenberg i sin 
første periode ivret for fornying av 
offentlig sektor. Blant mye annet så 
Direktoratet for økonomistyring (DFØ) 
dagens lys. Stoltenberg kan verken ta 
æren eller skylden for dette Blair- 
inspirerte prosjektet alene, et bredt 
sammensatt flertall i Stortinget har 
støttet opp. I kjølvannet fulgte flere 
reformer, deriblant Foretaksreformen, 
men også kanskje det vel så viktige 
«Reglement for økonomistyring i 
 staten» (2003). Dette er selve grunn- 
lagsdokumentet for DFØ.

Reglementet for økonomistyring 
representerer et paradigmeskifte i 
organisering av velferdsstaten. Doku-
mentet er gjennomsyret av en ovenfra 
og ned tankegang. Departementene 
skal sette mål, definere styringspara-
metrene, og resultatene skal måles.  

I store deler av offentlig sektor vil 
imidlertid en slik tilnærming være be-
heftet med ulemper. Blant disse at be-
stillerne (departementet), ofte langt fra 
sitter med nødvendig kompetanse. Det 
kommer derfor heller aldri bestillinger 
på nye behandlingsmetoder, eller annet 

av egentlig betydning for virksomheten, 
verken fra departement eller RHF, men 
derimot en bestilling på antall DRG 
poeng det enkelte RHF, foretak, og 
endelig avdeling skal levere. Kvaliteten 
skal sikres gjennom mer eller mindre 
indirekte kvalitetskrav av typen andel 
sykehusinfeksjoner, eller epikrisetid.

Stoltenberg lanserte sin reform av 
offentlig sektor og argumenterte med 
veksten i ansatte, samt at vi hadde færre 
elever per lærer, og færre pasienter  
per leger enn øvrige land. Vårt særegne 
bosettingsmønster forklarer vel det 
siste, og legitimerer ikke apokalypser. 
De samme endringene har også blitt 
gjennomført i landene med Stolten-
berg viste til som forbilder. Argumen-
tasjonen er vikarierende, men må ha 
gått hjem mange steder. Vi møter den 
igjen i dag blant sykehusledere som 
liker å male fanden på veggen om 
 morgendagens helseutfordringer.

Veksten av antall ansatte i offentlig 
sektor er den samme og i realiteten har 
30% av yrkesaktive  tilhørt denne i 
flere tiår. Men vi har fått en dreining av 
ressursinnsatsen – flere jobber nå med 
rådgivning, færre der tjenestene leveres! 
Mye tid brukes på rapportering, 
 kontroll og på kommunikasjonsarbeid. 
Kunne 2000 kommunikasjonsarbeidere 
i offentlig sektor hatt andre oppgaver, 
når vi ser en kraftig reduksjon i ytels-
ene og tjenestene til brukere og 
 pasienter? Fornuftig styring av vår 
felles velferd? 
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Vi gjør alle feil, og sier dumme ting 
fra tid til annen. Da er det bare å 

sette seg ned og tenke seg om, og er-
kjenne det som galt er. Det dummeste 
er å ikke snu i tide, eller bare late som 
man har snudd og snakke andre etter 
munnen. Det blir gjennomskuet. Og  
gir uro og leven.

Det snakkes så mye om at man skal 
lytte til de ansatte, ta dem med på råd, 
sette medbestemmelsen høyt, ta hen-
syn til ansatte i ulike livsfaser osv. 
Noen erkjenner også: «Vi får ikke til 
noe hvis vi ikke har legene med oss». 

Vel og bra. Men vi ser det ikke er så 
lett i praksis. Noen lever ikke som de 
lærer, selv om de kanskje tror det selv. 
Andre vet de bare snakker politisk  
korrekt og lever eller leder annerledes. 
De tror kanskje at vettet er best plassert 
hos leder. Arroganse kalles slikt og er lite 
kledelig. Og er det noen som bekymrer 
meg, så er det de som er overbevist om 
at de har rett. Da er kanalen inn trang.

Hva fungerer og hva fungerer ikke? 
Overstyring av ansatte i kompetanse-
bedrifter, på smarte eller mindre  
smarte måter, med feilfokuserte 
 kontrollregimer, fungerer dårlig. Liten 
reell involvering og ditto medbestem-
melse etterlater bare inntrykk av mangl- 
ende tillit, og gir dårligere resultat.  

Vi har mange gode ledere i norske 
sykehus som strever vettet av seg for å 
finne gode løsninger sammen med de 
ansatte, innenfor trange rom og rammer 
for ledelse.  Noen av dem har fått Leder- 
prisen av Legeforeningen. Felles for disse 

er at de har god dialog og tar de ansatte 
på alvor. Selvsagt ikke uten krav til dem.

Sist ut var Per Bleikelia. Han kaller 
seg «ansvarlig tilrettelegger», og nødig 
direktør, på Ringerike sykehus. Han 
har satt pyramiden på hodet. Viktigst 
er ikke lederen, men de som møter 
pasientene. De vet best hva som trengs 
for å gjøre en bedre jobb. Og Bleikelia 
går rundt, er til stede, lytter og gir de 
ansatte medlederskap. Det gir ansvar, 
og slikt er noe vår stand tar på alvor.

Han lever og leder som han lærer. 
Derfor er det mange som har mye å 
lære av ham.

Så når det blir leven et sted, stort 
eller mindre, og særlig ved gjentatt 
uro, bør leder, ja kanskje alle, sette seg 
ned og tenke: Hva er min andel i dette?  

Men aller best er fellesskap hele 
veien om å finne de beste løsningene, 
mellom likeverdige parter. Med felles 
ansvarlighet for at det hele fungerer. 
Det er et tillitsanliggende. Og krever 
mot.  •

Av Overlegeforeningens leder Jon Helle

Foto: T
hom

as B
arstad E

ckhoff

››

LIV OG LÆRE 
OG LEVEN

Liv og lære og leven
Når gode intensjoner bare blir ord, får man som fortjent.

God sommer!
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Tillitsvalgte i alle foretak fikk 3 
spørsmål og 64 responderte.  

Inntrykket som har rådet de siste årene 
har vært at ansatte og ledelse har hatt 
«kryssende interesser» langt utover 
det tradisjonelle som dreier seg om 
lønns- og avtaleverk. Store og små 
omorganiseringer og et sterkt budsjett-
fokus har skapt mange konfrontasjoner 
og offentlig debatt – en debatt som i 
seg selv har testet ut grensene for 
ytringsfrihet for ansatte og lojalitets-
krav fra ledelsens side. 

Det har vært mange sterke ytringer 
og det hele karakteriseres som «kultur-
kollisjon» mellom profesjonell ledelse 
og fagfolk, noe som finnes igjen også 
innen andre deler av offentlig sektor 

– viser det seg. Vi har saktens dekket 
dette i diverse sammenhenger tidligere, 
men i dette nummeret har vi hatt som 
ambisjon å belyse temaet «fra større 
høyde», blant annet ved å se til våre 
naboland og med et vitnesbyrd fra en 
annen sektor – forsvaret.

Da var det viktig å forsikre seg om  
at uroen ikke bare levde i redaksjonen 
ved å stille noen få kontrollspørsmål  
til medlemmene ved de tillitsvalgte.

Vi stilte et åpent spørsmål om  
«uro de siste 6 mnd i ditt foretak»,  
men presiserte hva vi mente med uro 
– misnøye med ledelse og drift. Blant 
respondentene bekreftet 58% at det er 
uro og at denne ikke hadde lagt seg. 
Kun 20% rapporterte om rolige for-

hold og 22% sa det hadde vært urolig, 
- men var roligere nå. Grafen gir litt 
mer informasjon om fordelingen 
 regionene imellom, men fordelingen 
for «Totalen» holder seg i alle.  

Diagrammet til spørsmål 3 viser  
klart at den hyppigste årsaken var  
«omorganisering», etterfulgt av «inn-
føring av nye merkantile løsninger  
og mindre tid til pasienter». 

Flere artikler viser at «faget settes 
helt på siden» er et sentralt ankepunkt 
som gir følelse av skinndemokrati. Det 
skaper ikke godt samarbeidsklima.

Denne beskjedne enquete er ikke 
ment å være mer enn en stemnings - 
føler – vi må vel (dessverre) kunne si  
at temaet ikke er irrelevant.  •

Er «Uro i sykehusene» et relevant tema?

Spørreundersøkelse til tema i Overlegen nr. 2 "Uro i sykehusene" 28.05.2014 14:15

Powered by www.questback.com

Spørreundersøkelse til tema i Overlegen nr. 2 "Uro i sykehusene"

1. Hvor arbeider du som tillitsvalgt?
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Av Arild Egge››

Det er helt avgjørende at redaksjonen speiler, eller i hvert fall forsøker å  
reflektere faktiske problemer og ikke konstruerer problemstillinger.  Vi har  
derfor som plattform for denne ut gaven forsøkt å lodde stemningen i de  
forskjellige foretak gjennom en liten Quest-back som kommenteres her.
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3. Hva tror du er årsaken til uroen?
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Navn
1 Uroen knytter seg til lønnspørsmål
2 Uroen knytter seg til omorganisering (nedleggelse av funksjoner m.m)
3 Uroen knytter seg til innføring av nye merkantile løsninger der mer tid låses til kontor, mindre tid til pasienter m.m
4 Uroen knytter seg til budsjettbetingende kutt i tjenesteplaner
5 Annet

Udemokratiske prosesser og skinnprosesser. Uredelig informasjon fra toppledelsen. Nå så tydelig at det er uro i alle nivåer. Maktspill og 
økonomiske innstramminger setter fag helt på siden.

Ledelse og organisering

Ledelsesstruktur uten klare linjer

Ombygging

Innføring av enhetlig ledelse uten spesialist i ledelse på noe nivå opp til foretaksledelse

Ledelsen og deres fungering ved vårt DPS

Navn
1  Uroen knytter seg til lønnspørsmål
2  Uroen knytter seg til omorganisering (nedleggelse av funksjoner m.m)
3   Uroen knytter seg til innføring av nye merkantile løsninger der mer tid 

låses til kontor, mindre tid til pasienter m.m
4  Uroen knytter seg til budsjettbetingende kutt i tjenesteplaner
5  Annet

QUEST-BACK
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Selv om hun er fra Bergen, er hun en 
iherdig forsvarer for småsykehusene 

i distriktene. Alle husker det famøse 
TV-innslaget hvor daværende Sp-leder 
Liv Signe Navarsete aggressivt svarer 
en lokalsykehusforkjemper som ikke 
synes det blir gjort nok for å unngå 
nedleggelse. Selv om reaksjonen ikke 
var politisk korrekt, var den forståelig, 
for Sp hadde virkelig sloss for å bevare 
både funksjoner og sykehuset.

Var Stoltenberg regjeringens Soria 
Moria standpunkt om at ingen sykehus 
skulle nedlegges riktig?

Både ja og nei. Jeg kan godt forstå  
at befolkningen føler seg lurt når  
det fjernes funksjon etter funksjon  
fra sykehuset, mens man sier at løftet 
er oppfylt, for huset, bygningen jo 
fortsatt står der. Sånn sett var stand-
punktet feil. Men samtidig var det 
riktig å bremse i nedleggelsestakten. 
Det ser man ikke minst med de  
signalene som kommer nå om  
antall sykehus som står i fare for  
å bli nedlagt. Lokalsykehusene er 
viktige for folks trygghetsfølelse,  
det så man f.eks. ved brannen i  
Lærdal.

Senterpartiets helsepolitiske 

førstedame

Kjersti Toppe er stortingsrepresentant fra Bergen og er Sps 
førstedame i helse- og omsorgskomiteen på Stortinget, hvor 
hun er 1. nestleder. Forrige periode kom hun kanskje noe i 
skyggen av Bent Høie, denne perioden har Torgeir Micaelsen 
foreløpig overtatt som opposisjonens tydeligste talsmann. 
Men Kjersti Toppe vet hva hun snakker om. Utdannet lege fra 

universitetet i Bergen 1992, og gift med en lege. 
Hun har sin yrkeserfaring fra kommunehelsetjen- 
esten, både i Bremanger og i Bergen.

Intervjuet av Arne Laudal Refsum, redaksjonskomiteen››

Kjersti Toppe 

Fo
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Hva tenker du da om volum- 
kvalitetsproblematikken? 
Hvordan skal legene klare  
å opprettholde kvaliteten på 

behandlingen når de har så 
få pasienter?
Dette er en debatt med mye 
vikarierende argumentasjon. 
Selvfølgelig har befolkningen 
krav på god kvalitet på be-

handlingen de får, enten det er på et 
lite eller stort sykehus. Men når man 
bruker f.eks. multitraumebehandling 
som argument så er det søkt. Det er 
ikke meningen at disse pasientene skal 
behandles på småsykehusene i ut-
gangspunktet, og dersom de kommer 
til et slikt sykehus så er det for livsnød-
vendig stabiliserende behandling før 
de transporteres videre. Det kan ikke 
bare være volum som avgjør, men også 
resultatene det enkelte sykehus kan 
dokumentere på behandlingen de yter. 
Mange ganger er resultatene like,  

enten behandlingen skjer i et stort 
eller lite sykehus.

Dere har 6 barn. Du har  
i perioder valgt å være 
hjemmeværende. Hva 

tenker du om Spekter-  
direktør Anne Kari Brattens 

uttalelser om kvinner som 
jobber redusert. De fremstilles  

jo som om de unndrar seg sitt 
 samfunnsoppdrag:

Det er en ufin argumentasjon. 
For det første må folk selv få 

velge hvordan de ønsker 
å innrette livene sine, 
det er de som kjenner 
på hva de har behov for. 
Dessuten vil det ofte 

føre til økte offentlige om-
sorgsoppgaver dersom de som 

tar seg av barn med omsorgsbehov 
eller gamle foreldre slutter å gjøre denne 
oppgaven. Vinningen går langt på vei 
opp i spinningen. Samfunnet vil bare 
trenge enda flere til å ta seg av de opp-
gavene som til nå er blitt løst i familien.

Toppe er åpenbart opptatt av at man 
skal få velge hvordan man vil innrette 
egne liv. I siste års reservasjonsmulig-
hetsdebatt har hun vært en av Sps 
representanter som ville ha stemt for 
at leger skulle fått en slik mulighet, 
selv om partiets standpunkt var å si 
nei. Selv ville hun ikke hatt problemer 
med å henvise til abort, men hun 
 mener det er for stivbeint dersom man 
ikke lar leger følge sin samvittighet 
her, såfremt kvinnen kan velge en 
 annen lege. Hun uttalte følgende til 
Dagsavisen i januar: Jeg er imot å gi 
legene en blankofullmakt, men vi har 
verdier i et liberalt samfunn som vi   
bør ta vare på. Helsepersonellets 
 samvittighet er en del av dette.

Hva tenker du på hardkjøret om at 
sykehusene må ha lengere åpningstid, 
og at legene må være villige til å jobbe 
mer på kveldstid?
Det viser manglende respekt for kompe- 
tansen og kvaliteten til de som jobber i 
sykehusene. Dette har blitt kjørt frem 
som om det er viktig for folk å velge 
når de vil komme til undersøkelse, og 
at det å ikke måtte ta fri fra jobb eller 
skole for å gå til legen er et ønske i 
befolkningen. Dette viser jo en man-
glende respekt for kompetansen i syke-
husene. Dersom man virkelig trenger 
spesialisthelsetjenestens kompetanse, 
bør det jo være så alvorlig at det er 
riktig å ta fri fra jobb eller skole. Dette 
er jo ikke som når en butikk utvider 
åpningstiden for å øke omsetningen. 

Det er vel heller ikke nok folk til å 
dekke opp denne økte arbeidstiden, 
slik at det arbeidet som eventuelt vil 
bli utført på kveldstid egentlig bare er 
flyttet fra dagtid, eller så må det anset-
tes mange flere fagfolk. Og de finnes 
ikke. Det er nok ubekvem arbeidstid i 
sykehusene som det er, både for leger 
og sykepleiere. Forslaget vil ikke øke 
effektiviteten, men de som jobber i 
sykehusene får det verre.  •
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Statistikk i OECD-rapporten  
«Health at a Glance 2013» gir  

noe støtte for denne påstanden. Helse-
tjenesteaksjonen ved professor Torgeir 
Bruun Wyller tyder på at legene ser 
noe annet. Professor Ola Didrik Saug-
stad pekte i en kronikk i Aftenposten 
30. desember på at Rikshospitalet  
sakker akterut faglig i behandlingen  
av nyfødte. Yngre Legers forening sier 
legene ikke tør varsle om uheldige 
forhold av frykt for å miste jobbene.  
Så vi får kanskje ikke vite nok? Andre 
hevder legemisnøyen skyldes hoved-
stadsprosessen og ikke er like stor 
ellers i landet vårt.  Men hva mener 
egentlig norske leger?

Vi har nylig publisert en landsrepre-
sentativ undersøkelse av 650 leger fra 
Norge, nesten 7000 fra USA, vel 3000 
fra Canada (undertegnede og medar-
beidere, BMC Health Services Research, 
2013). Det ble spurt i hvilken grad 
legene sa seg enig i tre faktorer som 
viser såkalt profesjonell autonomi  
(dvs nok pasienttid,  klinisk frihet,høy 
kvalitet, leger med pasientkontakt som 
ledere og nok hjelpepersonellet viktigste 
faktorer for å få et godt helsevesen). 
Dette er helt nødvendige faktorer for 
best å ivareta den enkelte pasient. De 
samme faktorer gjelder ivaretakelse  
av klienter i andre profesjoner, for eks- 
empel en advokatpraksis. Forskjellene 
mellom leger i det privatfinansierte 
helsevesen i USA og det offentlig  baserte 

helsevesen i Norge og Canada er slående. 
Tre ganger flere leger i USA enn i Norge 
er svært enig i at de har tilstrekkelig tid 
til sine pasienter og at de har mulighet 
til å tilby høykvalitetsbehandling. Dette 
gjelder også når det justeres for alder, 
kjønn og timer med pasientarbeid. 

Hvordan kan norske helsemyndig-
heter hevde vi er best i verden, når  
legene er så uenige? 

Lang ventetid på spesialistbehand-
ling oppleves mer belastende blant 
primærleger i både Norge og Canada 
enn i USA viser Commonwealth Fund 
studiene (2009). Dette er selvfølgelig 
ennå mer belastende for pasientene. 
Lange ventelister kan ha vært sterkt 
medvirkende til valgresultatet sist 
høst. Spesielt er ventetiden lang på 
ortopediske operasjoner.  Jeg snakket 
nylig med to pasienter som hadde 
 ventet 12 og 14 måneder på forholdsvis 
enkle operasjoner i hender og overarm.

Et annet forhold er ledelse. De aller 
beste sykehusene i USA er styrt og 
 drevet av legene selv, som vist i en 
 artikkel av Goodall i Social Science & 
Medicine 2011. Et slikt eksempel er 
Mayo Clinic i Minnesota med leger  
i alle ledende stillinger. Alle leger i  
administrasjon skal også delta i pasient- 
arbeid halvparten av arbeidsuken. De 
ledende legene vet dermed hele tiden 
hvor skoen trykker ved sykehusavdel-
ingene. Ikke overraskende har sykehuset 
mottoet «Patients first» for sine ansatte.

«Verdens beste helsevesen»
– hva mener norske leger?

Reidar Tyssen, professor i medisinske atferdsfag 
og spesialist i psykiatri, Universitetet i Oslo

Norske leger er langt fra tilfreds med mulighetene til å drive skikkelig pasient arbeid, 
viser en ny undersøkelse. Kun en av ti norske leger er svært enig i å ha klinisk frihet 
til å dekke sine pasienters behov, mens dette gjelder over halvparten av legene i 
USA. Hva med påstanden om at vi har verdens beste helsevesen?

››
Denne kronikken sto på trykk i Klassekampen 06.02.2014
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 Såkalt New Public Management ved 
norske sykehus har innført andre yr-
kesgrupper, som økonomer – og flere 
ledelsesnivåer av helseprofesjoner 
uten aktiv pasienterfaring. Ved Ullevål 
sykehus vokste dette iløpet av noen år 
fra tre til seks nivåer. Det som telles er 
økonomiske kvalitetsindikatorer, som 
antall behandlinger på kortest mulig 
tid, altså ”Budgets first”. Dette sier 
svært lite om kvaliteten på pasient-
behandlingen, som er legenes utgangs-
punkt. Helge Skirbekk og Per Nortvedt 
har i Health Care Analysis (2011) vist  
at det å gjøre en forskjell for den enkelte 
pasient står helt øverst på legenes 
agenda. Ta som eksempel en eldre mann 
på sykehjem som faller og brekker 
armen og har et uoppdaget lårhals-
brudd. Han blir i løpet av et par uker 
innlagt kortvarig i alt tre ganger. Det 
som registreres er tre sykehusbehand-
linger. To uker sammenhengende på 
sykehus hadde vært bedre for denne 
pasienten, men registreres som bare  
én behandling i statistikken.  

Dessuten må tiden legene har i direkte 
pasientarbeid prioriteres. Det er å spare 
seg til fant å redusere i legenes hjelpe-
personell og sekretærer og å velge billige 
dataløsninger. Nye kjønnsroller krever 
også sitt. Vi vet at norske kvinnelige 
leger jobber tre til fire timer mindre per 
uke enn de mannlige. Dette betyr behov 
for en ekstra stilling for hver tiende 
kvinnelige lege for å opprettholde den 
samme produktivitet i en 40 timers uke. 

Kvalitet koster, og ingen vestlige land 
bruker større del av bruttonasjonal 
budsjettet på helse per innbygger enn 
USA (17 %). Mye av forskjellen mellom 
USA og de andre er mer bruk av private 
helsetilbud.  Likevel går her også mer 
til offentlig helsehjelp enn i de fleste 
andre land. Et annet land som har 
utviklet bedre fungerende parallelle 
løp mellom offentlig og privat helse  
er Australia. De slet for 20 år siden 
med lange ventelister, men utviklet 
etter dette et ganske overkommelig  
og regulert helseforsikringstilbud.  

Ledende norske helsepolitikere har 
forholdt seg nesten utelukkende til 
«Budgets first». Norske leger ser en 
annen virkelighet som bør tas på alvor 
om vi skal få «Patients first»!  •

Helsejournalistikk 
– på helsa løs?

6. og 7. oktober inviteres det til konferanse 
om helsejournalistikk i Bodø

Målgruppa er leger, journalister, redaktører, helseledere  
og kommunikasjonsarbeidere. En viktig målsetting med 

 konferansen er å bidra til økt forståelse for medienes  
og legenes ulike roller i samfunnet. 

Konferansen arrangeres av Nordland Legeforening  i  
samarbeid med Norsk Journalistlag, Norsk Overlegeforening, 

Helse Nord RHF og Norsk Redaktørforening. 

Konferanseavgift 700 kroner. 

Se www.nordland-legeforening.no
for informasjon, program og påmeldingslink. 

Ta kontakt med kommunikasjonsrådgiver 
Tove Myrbakk ved spørsmål på 755 44911 

eller tove@nordland-legeforening.no
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Tillitskrisen i helsesektoren illustrerer 
dette. Fagfolkene opplever over hele 
linjen at systemet og lederkulturen 
hemmer dem i utøvelsen og utviklingen 
av sitt fag og sitt samfunnsoppdrag. 
Når de forsøker å hevde kritikk internt, 
opplever de at systemene hverken har 
vilje eller evne til å lytte til erfaringen 
og tilpasse seg virkeligheten. Systemene 
er blitt seg selv nok, og besvarer kritikk 
med mistenkeliggjøring og trusler. 
Noen ganger med tragisk utfall for dem 
som forsøker å varsle. Når kritikken 
aktualiseres i det offentlige demokra-
tiske ordskiftet, svarer politikerne og 
ledelsen med rungende taushet, eller 
utsøkte avsporinger og en strøm av 
tankelammende besvergelser –  alt 
samme utstudert av smarte kommuni-
kasjonsrådgivere. 

Under valgkampen «advarte» davær-
ende helseminister, Jonas Gahr Støre,  
oss mot å diskutere systemet: -Nå må 
fagfolkene få fred til å gjøre den jobben 
vi har satt dem til, fikk vi høre. Og folk 
blir paralysert. Her støter vi an mot det 
store tankelammende tabu i folkestyret 
vårt. Dette store tabu forener de reak-
sjonære mørkeblå – generasjonene og 
fløyene i Arbeiderpartiet – og den 
sentrale ledelsen i LO. Når vi avduker 
dette tankelammende tabu, blir det 
nødvendigvis brutalt for dem med 
sterke ideologiske og emosjonelle 

 bindinger til den tradisjonelle  
politiske aksen. Her skal jeg ikke 
 forsøke å beregne mitt respekterte  
og høyt kompetente publikum.

Hva er det som egentlig har skjedd her?
Tretten år etter innføringen av den 
tragiske helsereformen  i 2001 forsøker 
fagfolk, pasienter og lekfolk nå å sluttet 
seg sammen i en faglig og etisk be-
grunnet, landsdekkende aktivistisk 
medlemsorganisasjon – Helsetjeneste-
aksjonen (HTA). Aksjonen er i sin 
spede begynnelse, men retter seg mot 
selve ideologien bak – og virkningene 
av – det  overordnede styringssystemet 
i hele staten. Aksjonen har således 
vekket gjenkjennelse i alle andre 
 sektorer av offentlig forvaltning. 
 Tidligere forsvarssjef Sverre Diesen 
har også meldt seg på banen med sine 
erfaringer og refleksjoner. Stadig flere 
nestorer gir sitt ord med i laget. Diesen 
advarer oss mot å søke det bekvemme 
nå. For nå er det umistelige verdier 
som står på spill.

Et samlet, søvngjengeraktig Stor
ting har altså innført den godt definerte 
industrielle styringsmetoden, Manage-
ment by Objectives (MBO), som over-
ordnet politisk, administrativ, økono-
misk og operasjonell styringsideologi i 
staten. På den måten oppnår politiker-
ne og lederne en slags mental, industri-

Hva skjer?

Av Johan Nygaard, 
frittstående skribent

Det moderne kunnskapsbildet kaller på en ideologisk re-orientering både på 
høyre- og venstresiden i politikken. En ideologi som sammenfatter og samsvarer 
med det moderne kunnskapsbildet vil lede oss til politiske løsninger som på 
mange måter overskrider den høyre-venstreaksen vi tradisjonelt identifiserer oss 
med. Svært mange av oss oppfatter intuitivt situasjonen slik – og  ved nærmere 
ettertanke, sier det seg selv at slik må det bli.

››

Johan Nygaard har som frittstående 
skribent  vært en  svært aktiv bidrags- 
yter under oppstart av helsetjeneste-
aksjonen, med sin skarpe, men også 
delvis omstridt penn. Nygaard har 
mangslungen bakgrunn fra ulike 
bransjer. Han har vært fagforenings-
aktivist i det gamle kommunefor-
bundet, jobbet innen bygg- og anlegg, 
kjørt lastebil og mere til. Gjennom 
flere ti-år har han markert seg som 
en skarp motstander av Manage-
ment by objectives, på norsk Mål- og 
resultatstyring. Han er sterkt inspi-
rert av sin far , tidligere nei til EU 
general professor Kristen Nygaard og 
hans tenkning rundt prosessorientert 
systemforståelse. Johan Nygaard har 
tildels sterke meninger som naturlig-
vis står for hans egen regning.
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ell stordriftsfordel ved å beskrive og 
styre alle prosesser på alle nivåer likt. 
Et av argumentene som ble fremhevet  
i den sammenheng var at denne meto-
den effektivt overstyrer fagfolkens 
tradisjonelle maktbastioner, profe-
sjonsstrider og irrasjonelle revirmar-
keringer, som alle forstår kan fungere 
kontraproduktivt i arbeidsmiljøet. 
Erfaringen har demonstrert hvordan 
Management by Objectives også er 
overlegent når det gjelder å under-
trykke intern kritikk og kneble 
 varslerne. W. Edward Deming, som  
vi skal høre mere om, kalte MBO for 
«Management by Fear». Derfor er 
Helsetjeneste aksjonen nødvendig.

Fagfolkenes tradisjonelle maktbasti-
oner og irrasjonelle revirmarkeringer 
medvirket ganske riktig til at de ikke 
hadde moralsk og intellektuell kapasi-
tet til å mobilisere tilstrekkelig mot-
stand da denne industrielle tanke-
gangen ble knesatt i helsesektoren.  
I dag bidrar imidlertid den felles faglig 
og etisk begrunnede protestbølgen mot 
industrialiseringen av helsesektoren  
og velferdsstaten til å styrke den 
 gjensidige respekten og felles forstå-
elsen mellom de forskjellige fagfolkene 
i arbeidsmiljøene. 

Denne gjensidige respekten og felles 
forståelsen i arbeidsmiljøene er også 
en nødvendig forutsetning når vi skal 
utvikle de mye mer avanserte, ressurs-
økonomiske og tilpasningsdyktige 
samarbeidsformene som det moderne 
kunnskapsbildet, den moderne selv-
bevisstheten og den nye teknologien 
åpner for. Denne utviklingen kan ikke 
bestilles fra sentralt hold av folk som 
ikke har inngående kjennskap til de 
faglige prosessene. Det er i våre daglige 
erfaringer at disse nye mulighetene 
åpenbarer seg for oss. Derfor må alle 
overlegene i Norge følge nøye med i 
den nye felles forståelsen som er i ferd 
med å ta form her nå.

På norsk har MBO fått navnet mål- 
og resultatstyring (MRS), og politiker-
ne og lederne våre presenterer MRS 
for oss ute av ideologisk, historisk og 
politisk kontekst som et enkelt, til-
forlatelig og selvinnlysende styrings-
prinsipp. Her skal jeg forsøke å for-
midle en effektiv oversikt over den 

ideologiske, historiske og politiske 
bakgrunnen for det overordnede 
 styringssystemet i staten. Gamle, store 
og mektig interesser og forestillinger 
er investert i  dette industrielle mål-
styringsparadigmet. Mens den mer 
avanserte prosessorienterte system-
forståelsen vi møter i filosofien bak  
begrepet Kvalitetsledelse har en solid 
forankring i moderne forskning og 
vitenskapsforståelse. Dette er fore-
stillinger som samsvarer bedre med 
den moderne selvbevisstheten og 
 logikken i den nye teknologien.

Ideologisk sammenheng.
Når vi snakker om ledelsesfilosofi i 
industrialismens tidsalder forholder  
vi oss til tre hovedreferanser. Konsu-
lentbransjens lederkonfeksjon, og alle 
programmer for lederteknikk som 
svirrer i markedet, kretser rundt disse 
tre referansene:  «Fordismen» eller 
F.W. Taylors «Vitenskapelig ledelse» 
fra begynnelsen av forrige århundre  
– George Odiorne og Peter Druckers 
Management by Objektives fra midten 
av forrige århundre, da datamaskiner 
bare ble brukt til å prosessere tall  
– og W. Edward Demings «Filosofi for 
Kvalitetsledelse i den nye teknologiske 
og økonomiske tidsalder», fra slutten 
av forrige århundre. Målstyringspara-
digmet i staten bygger på Odiorne og 
Druckers MBO -som altså hos oss får 
akronymet MRS. 

«Fordismen» og Målstyringspara-
digmet i staten sentraliserer makt og 
kontroll, og desentraliserer plikt og 
ansvar i en klassisk føydal struktur. 
Demings Kvalitetsledelse desentrali-
serer makt og kontroll, og sentraliserer 
plikt og ansvar. 

Fordismen og Målstyringsparadig-
met i staten integrerer primitive 
 adferdspsykologiske teknikker i sine 
ledelsesstrategier. I Demings Kvalitets-
filosofi møter vi en gjennomført  
 humanistisk holdning. 

Målstyringsparadigmet i staten har 
en strukturorientert, reduksjonistisk 
tilnærming, og internaliserer den 
 konkurranseorienterte markedsdyna-
mikken i den kvasivitenskapelige 
 ledelsen av systemene. Demings 
 filosofi samsvarer bedre med den 

 moderne selvbevisstheten og den nye 
teknologien, fordi han allerede i ut-
gangspunktet fastslår at å skape vinne-
re og tapere ikke forbedrer teamets og 
systemets prestasjoner, og at en felles 
prosessorientert systemforståelse i 
arbeidsmiljøet både er  forutsetningen 
– og  selve målet – for god Kvalitets-
ledelse. Idealet er en langsiktig kultur 
for kontinuerlig læring i arbeidsmiljø-
ene. Bare slik kan vi oppnå en kontinu-
erlig forbedring av kvaliteten på de 
systemene som legger tilrette for 
 medarbeidernes utøvelse av makt og 
kontroll over de ressursene  systemene 
stiller til rådighet for dem. 

Alle forsøk på å realisere kvalitets-
ledelse innenfor rammen av mål- og 
resultatstyrte systemer støter således 
an mot et fundamentalt problem:    
Mål- og resultatstyringsideolgien og 
kvalitetsfilosofien stimulerer vidt for-
skjellige holdninger og adferdsmønstre 
i arbeidsmiljøene, og disse holdningene 
og adferdsmønstrene motvirker hver-
andre.

Historisk og politisk sammenheng.
Taylor og hans etterfølgere forsøkte i 
sin tid  å opphøye Vitenskapelig ledelse 
til overordnet samfunnsideologi. Den 
amerikanske og europeiske fascismen 
var begeistret for den  nye industrialis-
mens «Vitenskapelig ledelse». Henry 
Ford lot hele overskuddet fra sine tyske 
bilfabrikker tilfalle nazistene i Tysk-
land. Også Lenins forestillinger om 
«Den vitenskapelige sosialismen»  
var inspirert av Taylor. 

I våre dager har altså det søvn-
gjengeraktige Stortinget opphøyd 
 industriell, konkurranseorientert   
mål- og resultatstyring til  en over-
ordnet samfunnsideologi som truer 
våre grunnleggende humanistiske og 
demokratiske idealer.

På 1980 tallet oppsto en skjell-
settende konsensus mellom de over-
nasjonale oligarkene, høyrepartiene og 
de sosialdemokratiske elitene i Europa. 
Denne konsensusen gikk i korthet ut 
på å deregulere finanskapitalismen, 
rettsliggjøre politikken og markeds-
prinsippene, og markedsorientere og 
privatisere statens eiendommer, infra-
strukturene og velferdsstaten.  I EU 
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har Kommisjonen i Brussel eksklusiv 
initiativrett. Prosessene forut for 
 Kommisjonens initiativ er i prinsippet 
hemmelige. Men alle kan se at det er 
denne konsensusen som ligger til 
grunn for direktivene fra Brussel,  
og at vi i Norge automatisk implem-
enterer denne strategien gjennom 
EØS-prosessen.

Markedsorienteringen og privati-
seringen av statens eiendommer, infra-
strukturene og velferdsstaten ble solgt 
inn politisk med det tilslørende ideo-
logiske begrepet «New Public Manage-
ment», men vi finner ikke dette begre-
pet i de politiske vedtakene som følger 
opp denne strategien. I dag er det 
 ingen i maktapparatet som snakker  
om New Public Management. I de 
 politiske vedtakene finner vi begrepet 
mål- og resultatstyring. 

MRS splitter opp virksomhetene i 
resultatenheter som fakturerer hver-
andre og konkurrerer med hverandre. 
Dermed forlates forvaltningsideologi-
en og forvaltningsregnskap til fordel 
for  forretningideologi og forretnings-
regnskap. Dette gir offentlig og private 
virksomheter sammenliknbare data, 
noe som er en forutsetning for anbuds-
konkurranse og privatisering. Slik 
tømmes politikk og ledelse  for etisk og 
kulturelt innhold – og  reduseres til å 
bestille resultater. Hvis folket ikke 
leverer som bestilt, er det verst for 
folket. Da kan vi ikke skylde på politik-
erne. Politikerne har bare bestilt et mål 
og resultat som folket ikke har levert. 
Hele denne strategien er innført i 
 Norge med en utsøkt tilslørende 
 retorikk, og med metoder som hele 
veien bryter med tradisjonell demo-
kratisk forvaltningsskikk.

Stoltenberg og Støre
Den daværende Unge høyre-gutten 
Jonas Gahr Støre ble i sin tid, av myst-
iske årsaker, plassert som koffertbærer 
og spesialrådgiver for Gro Harlem 
Brundtland. I den egenskapen ble han 
produsent og medansvarlig for det 
sterkt misvisende informasjonsgrunn-
laget for Stortingets tilslutning til 
EØS-avtalen. EØS og Støres navn er 
uløselig knyttet til hverandre i vår 
historie.  Vi kan mene hva vi vil om 

dette.  Men avtalen ble vedtatt med to 
tvilende stemmers tilstrekkelig over-
vekt - og hvis regjeringen Brundtland 
hadde snakket sant den gangen, måtte 
vedtaket forankres i en annen paragraf 
for suverenitetsavståelse i Grunnloven 
som krever en større stemmeovervekt, 
og ville selvfølgelig heller ikke blitt 
vedtatt slik den er hjemlet i dag. 

Noen av Jens Stoltenbergs parti-
kamerater fra studietiden etablerte så 
konsulentbyrået Econ, og dette private 
konsulentbyrået var Stoltenberg og 

Støres viktigste politiske redskap da de 
implementerte New Public Manage-
ment- strategien i Norge i samsvar med 
intensjonen i EØS-avtalen. Både Stolten- 
berg og Støre har  i perioder fungert 
som arbeidende styreledere i Econ. 
Men Støre pleier å underslå dette når 
han presenterer CVn sin, og Stolten-
berg påstår at han ikke vet hva New 
Public Management er. Hans mål her i 
livet er «å gjøre politikk så uspennende 
at velgerne heller konsentrerer seg  
om å leve spennende liv». Og Støre 
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«advarer» oss som kjent mot å diskutere 
den overordnede styringsideologien i 
staten.

Embetsverket og fagavdelingene  
i departementene og de ytre etatene 
hadde ingen kunnskaper om mål- og 
resultatstyring, men det hadde Econ 
tilegnet seg.  Econ ble betalt for å med-
virke til  besutningsgrunnlaget for 
Stortinget i alle de store struktur-
reformene som tilpasser statens eien-
dommer, infrastrukturene og velferds-
staten til EUs indre marked. Entra-  

statens eiendommer a/s og Forsvar-
bygg,  liberaliseringen av kraftmarke-
det og fristillingen av de andre 
 infrastrukturvirksomhetene, helse-
reformen, Nav-reformen, og innføring 
av bestiller-utførermodellen og mål-
styring & adferdsregulering av 
forskning, universiteter og høyskoler, 
skolen og alle barnehagebarna, er alt 
sammen – i samsvar med retorikk og 
anbefalinger fra Oecd – besluttet og 
implementert med massiv hjelp av 
innleide private konsulenter uten  
 faglig førstelinjeerfaring.  Econ ble 
også engasjert som konsulenter da 
reformene ble implementert – og  til 
slutt ble de jaggu betalt for å evaluerer 
det hele. «Seierherrene skriver his-
torien». Underveis har en strøm av 
konsulenter fra Econ blitt plassert i 
sentrale posisjoner i de nye struktur-
ene som fulgte av reformene.

Slik åpnet Stoltenberg og Støre et 
gigantisk nytt marked for de store 
internasjonale konsulentnettverkene 
som  har tjent seg opp fete finansielle 
formuer som målstyringsagenter i 
industrien. Fremgangsmåten er den 
samme over alt. Konsulentene hyres 
inn av de nye beslutningstakerne og 
beskriver medarbeidernes virkelighet 
ut fra de kriterier som målstyrings-
metoden har stilt opp på forhånd. På 
grunnlag av denne begrensede virke-
lighetsbeskrivelsen gir konsulentene 
konkrete kvasivitenskapelige råd til 
beslutningstakerne om hvordan de 
best kan oppfylle metoden – som nå 
altså er blitt målet for det hele. 

Fagbevegelsen, embetsverket og 
stortingspolitikerne ble utspilt av 
 denne demokratisk høyst betenkelige 
fremgangsmåten. Med denne strategien 
har Stoltenberg og Støre uhyre effek-
tivt overkjørt tradisjonell demokratisk 
forvaltingsskikk,  og påført fellesskapet 
astronomiske utgifter til private konsu-
lenter og overnasjonale konsulentnett-
verk. Alt sammen for å implementere 
den styringsideolgien og politikken 
som folket, fagfolkene, fagbevegelsen 
og forskerne med stor indignasjon og 
harme protesterer mot i dag.

Dette er altså det store tankelam-
mende tabu i folkestyret vårt som for-
ener de reaksjonære mørkeblå – fløy-

ene og generasjonene i Arbeiderpartiet 
– og den sentrale ledelsen i LO. Senter-
partiet og SV henger med på lasset, og 
skjønner ikke bæret av hva de har vært 
med på, og står medansvarlig for. Det 
er dette store tankelammende tabu i 
folkestyret vårt vi støter an mot straks 
vi forsøker å nøste opp trådene og 
danne oss realistiske forestillinger om 
hva det egentlig er som foregår her.

Vendepunktet.
Krishnamurti hevdet at den indignerte 
harmen er en gudommelig kraft som vi 
må omdanne til moralske menneskelige 
handlinger. Dette krever noe av oss. 
Helsetjenesteaksjonen er en slik på- 
krevet moralsk handling, og derfor ble 
aksjonen umiddelbart en suksess. Frem-
over blir det avgjørende at Helsetjen- 
esteaksjonen assosieres mindre med 
forgrunnsfiguren, og at fokus dreies mer 
mot å gi til medlemmene. Med riktig 
fokus er vi på høyde med situasjonen og 
har god tid med en  realistisk vurdering 
av de ressursene vi har til rådighet. Feil 
fokus er stressende, ressursødende og 
utmattende, og leder ikke til noen ting. 

Medlemmene i Helsetjeneste
aksjonen har behov for tilgang til 
intellektuelle og sosiale ressurser som 
kan understøtte deres lokale aktivisme. 
Det er når folk snakker sammen på de 
lokale arenaene i arbeidslivet og privat- 
livet, at forandringen skjer  - og må skje. 
Her er det mange dyktige og erfarne 
folk involvert – og flere vil slutte seg til 
etterhvert – så jeg har stor tro på at dette 
går seg til. Når vi slutter oss sammen i 
samarbeid, er meningen at vi skal gjøre 
hverandre gode og kompensere for 
hverandres begrensninger. Da vinner vi 
i tidens fylde denne kampen for de 
umistelige verdiene som samler oss.

Fakta i denne fremstillingen er ube-
stridelige, selv om utvalget og oppstil-
lingen av fakta og retorikken er provo-
serende. Hensikten er altså å gi en 
effektiv ideologisk og historisk oversikt 
som gjør det lettere å tolke det «enkle, 
tilforlatelige og selvinnlysende sty-
ringsprinsippet»,  mål- og resultatsty-
ring – og egne faglige, etiske og sosiale 
førstelinjefrustrasjoner og krenkende 
systemerfaringer – konstruktivt – i en 
utvidet politisk kontekst.  •
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Senest lørdag den 02.05.14 var det et 
tosidersoppslag i avisa i Tromsø 

om knebling av en tillitsvalgt som var 
for brysom.  Dette er enkeltsaker, og i 
slike saker er det som kjent ikke så lett 
å vite hva som er sannheten, men det 
ser ut som om de tillitsvalgte og de som 
jobber nærmest pasienten som hoved-
regel ikke blir hørt. Frykt kan også 
være en frykt for at kvaliteten i pasi-
entbehandlingen blir for dårlig fordi 
ens bekymringer ikke blir tatt på alvor.

Det er selvfølgelig ikke slik at man 
alltid kan få det som man vil, og det er 

viktig å innrette seg når beslutninger 
er tatt. Men et godt «medarbeiderskap» 
forutsetter en reell medvirkning.   
Mange prosesser kan se ut som skinn-
prosesser hvor avgjørelsen er tatt på 
forhånd og møtene med ansatte og 
tillitsvalgte er for syns skyld. 

I 2007 startet man prosjektet lang-
siktig omstilling og utvikling, den så-
kalte LUO-prosessen.  Man foretok da 
store organisasjonsendringer. Flere 
små avdelinger ble slått sammen til 
større avdelinger med felles ledelse, 
avdelingene ble samlet i klinikker og 

det ble ansatt klinikksjefer som rap-
porterte direkte til direktøren. Mening - 
ene var delte fra starten, og særlig 
pasientnært helsepersonell var bekym-
ret for om alle disse sammenslåingene 
virkelig ville være gunstig for fagmiljø-
ene og en pådriver for å sette god pasi-
entbehandling i sentrum.  Økonomisk 
ser det ut til at det i første omgang er 
blitt en suksess.  Budsjettene kom i 
balanse og det ble frigjort midler til 
investering og nybygg. Det beste av alt, 
det ble formidlet at dette var uten om-
kostninger for pasienter og personale.  

UVÆR 
i nord!

Innlegg av styremedlem/FTV  Ulla Dorte Mathisen, Universitetssykehuset i Nord-Norge

Det blåser mye i Nord-Norge og nordlendingen er kjent for å stå han av,  
men er det slik at det er ekstra mye uvær på UNN?  Det har i løpet av de siste 
to årene vært flere oppslag som omtaler en fryktkultur på UNN. 

››

LEGENE SLÅR ALARM

Mer enn 40 leger retter knallhard kritikk mot ledelsen ved Universitetssykehuset i 

Nord-Norge (UNN). De hevder at ansatte som er kritiske til omstillingene ved sykehuset, 

trues av ledelsen.
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Stemte det?  Vel noen klinikker var 
velfungerende, mens andre steder 
ulmet det under overflaten. Noen 
avdelinger fikk skiftet ut nesten hele 
sykepleierstaben i løpet av kort tid. 
Primærvaktene følte på kroppen pro-
blemet med å finne plasser til pasient-
ene i fulle avdelinger. Å tro at dette har 
vært uten omkostninger blir som å tro 
på julenissen! 

Omstillingen skulle evalueres og i 
desember 2012 kom LUO-rapporten. 
Et eksternt, uavhengig firma ved navn 
Oxford Research AS utarbeidet denne 
rapporten på bakgrunn av intervjuer 
og questback-undersøkelser blant an-
satte på alle nivåer.  Konklusjonen var 
at noen av målene var nådd, men at det 
var en diskrepans mellom det pasient-
nære personell og ledelsen når det 
gjaldt følelsen av et misforhold mellom 
tildelte ressurser og pålagte oppgaver.  
Helsepersonellet følte at presset var 
økt og at arbeidsforholdene var dårlig- 
ere, mens administrativt personell 
syntes tilstanden var blitt bedre.  
Epikrisetid og liggetid ble viktige mål-
styringsparametre.  I halvåret etter at 
rapporten kom var vår administreren-
de direktør i Australia for å lære mer 
om ledelse.  Vi ville gjerne drøfte inn-
holdet i LUO-rapporten, men fikk 
beskjed om at dette måtte vente til han 
var tilbake.  Allikevel valgte den davær-
ende ledelsen å redusere sengetallet 
ytterligere.  Vedtaket ble fattet i et 
styremøte på UNN i februar 2013. På 
dette styremøtet møtte flere hundre 
ansatte opp for å demonstrere mot 
vedtaket og med et lønnlig håp om å  
bli hørt. Mange avdelinger hadde alle-
rede da til stadighet pasienter på 
 korridor og pasientene ble ofte flyttet 
mellom seksjoner og avdelinger for å 
kunne ta imot nye pasienter innenfor 
egen fagtilhørighet, eller rett og slett 
for å finne en plass.  Det virket derfor 
som rein ønsketenkning at det å fjerne 
enda flere senger ville løse problemet. 
Argumentene fra ledelsen var at be-
handling skulle flyttes fra døgn til dag 
og at Samhandlingsreformen betød en 
overføring av pasienter og ansvar til 
kommunene som ville frigjøre plass på 
avdelingene.  Men oppfatningen blant 
fotfolket er at situasjonen er forverret i 

løpet av det siste året og det mangler 
senger både på kirurgisk og medisinsk 
side.  Ventelistene øker og operasjoner 
utsettes pga. manglende senger. Plass 
til de medisinske pasientene er et stadig 
større problem som skaper gnisninger 
mellom avdelinger. Primærvaktene 
opplever bakvakter som avviser pasi-
enter for de ikke finner senger i egen 
avdeling.

I september 2013 var direktøren 
tilbake på jobb. Nå skulle LUO-rappor-
ten diskuteres og man skulle lage en 
strategi for veien videre. Vi håpet på 
større medvirkning ved at ansatte og 
tillitsvalgte også skulle være med å 
utforme forslag til endringer. Men slik 
ble det ikke. Direktøren la fram et eget 
diskusjonsnotat med 14 forslag til 
endringer i oktober 2013. Disse en-
dringsforslagene ble ikke drøftet med 
organisasjonene eller de ansatte før de 
ble lagt fram for UNN-styret.  Man 
valgte i stedet for en strategi hvor det 
ble opprettet en referansegruppe som 
skulle vurdere de 14 endringsforslagene 
og bestemme hvordan forslagene  skulle 
behandles videre i organisasjonen. Det 
satt både tillitsvalgte og administrativt 
personell i referansegruppen, men 
tiden til å jobbe med dette var svært 
knapp. Man hadde første møte i refe-
ransegruppen den 08.11.13 og 12.11.13 
skulle rapporten være klar til over-
levering til direktøren. Endringsfor-
slagene ble delt inn i tre grupper;  
i gruppe 1 plasserte man forslag som 
man mente kunne besluttes av  
direktøren direkte, i gruppe 2 skulle 
forslagene igjennom en relativt be-
grenset prosess i deler av organisa-
sjonen før direktøren kunne foreta en 
beslutning om å gjennomføre en om-
organisering og i gruppe 3 plasserte 
man de forslagene som ble vurdert til  
å være mest kontroversielle og som 
krevde en mer omfattende diskusjon 
før man kunne fatte en beslutning.

I gruppe 3 endte det opp med fem til 
seks større utredninger, bl.a forslag om 
å slå sammen klinikker eller flytte et 
fagområde fra en klinikk til en annen.  
Mantraet var en gjennomgående faglig 
ledelse til beste for pasientene.  Det ble 
dannet fem arbeidsgrupper som i løpet 
av 14 uker skulle levere en rapport til 

direktøren hvor man prøvde å belyse 
hva arbeidsgruppene mente var den 
beste løsningen. Arbeidsgruppene kom 
med en anbefaling i hver enkelt sak, og 
i flere av sakene var arbeidsgruppens 
anbefaling imot direktørens opprinnelig 
forslag. Dette kan selvfølgelig tolkes 
som en konservativ organisasjon uten 
endringsvilje, men det var i tråd med 
anbefalingen fra Oxford Research AS, 
«Det bør ikke gjøres endringer i dagens 
klinikkstruktur nå, men iverksettes 
tiltak i UNN Harstad og UNN Narvik 
for å tilpasse strukturen deres behand-
lings-hverdag.»

Direktøren kommer med sin endelige 
innstilling i saken den 01.05.14. Han 
hadde da gått imot arbeidsgruppenes 
anbefaling i flere saker. Men det mest 
overraskende var at han i en kronikk i 
flere av landsdelens aviser lørdag den 
03.05.14 offentliggjør beslutningene. 
Han gjør det før saken har vært be-
handlet i sykehusstyret og før det har 
vært gjennomført drøftinger med de 
tillitsvalgte. Det var en feil i saksgangen 
og direktøren kom med en uforbeholden 
beklagelse både på Intranettet og i 
styremøtet den 12.05.14. Men det han 
ikke gjør er å endre noen av de beslut-
ninger han har tatt. Medvirkning blir 
et hult ord i denne sammenheng og vi 
er bekymret for at dette vil skape mer 
uro. Omorganisering er krevende og 
det er svært utmattende å stadig skulle 
forholde seg til nye strukturer og  
ledelseslinjer.

Særlig når man føler at fokuset  
på faget og pasientene forsvinner i 
effektiviseringsiveren.

Dette er min høyst personlige opp-
fatning av prosessene vi har vært i 
gjennom de siste årene, men jeg håper 
at vinden løyer og at vi i fremtiden får 
en mer reell medvirkning i organise-
ringen av egen arbeidsplass slik at vi 
får mulighet til å være gode medarbei-
dere. Det er viktig å lytte til dem med 
den daglige kontakten med pasientene. 
En reell medvirkning gir et eierskap til 
løsningene som medfører at sjansene 
for å lykkes med det man vil øker be-
traktelig. Det er vanskelig å ta del i 
organisasjonsendringer man ikke  
tror er til det beste verken for pasient-
sikkerhet eller eget arbeidsmiljø. •
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Strategisk styring og ledelse er høy-
este organisasjonsteoretiske mote  

i både privat næringsliv og offentlig 
sektor. Det avholdes seminarer og 
skrives bøker, mens det yngler i høg-
skolekurs og masteroppgaver. Ikke 
minst har spørsmålet om styring i 
 offentlig sektor fått aktualitet i kjøl-
vannet av 22. juli, hvor det er påpekt  
en mulig sammenheng mellom Politiets 
svake beredskap og en overdreven 
detaljstyring fra direktorat og departe-
ment. Spørsmålet er således hvor godt 
samsvaret er mellom den oppmerk-
somhet begrepet får og ledelsen av 
spesielt offentlig sektor i Norge. Hvor 
strategisk styres egentlig norske offent- 
lige etater og virksomheter, ut fra de 
krav vi må stille til en styring som 
smykker seg med en slikt betegnelse?

For å svare på det er det antagelig på 
sin plass først å beskrive nettopp hva 
strategi og strategisk styring inne-
bærer. Selve ordet strategi har sin opp-
rinnelse på det militære område og går 
tilbake til antikken, til det greske stra-
tegos, som betyr general. Strategi betyr 
med andre ord ‘generalenes kunst’ 
eller ‘det som angår generalene’, det vil 
si hvordan militære maktmidler best 
kan utnyttes for å realisere politiske 
mål. Og det er vel nettopp ordets asso-
siasjonsskapende kraft til alvorlige 
spørsmål om krig og fred som forlener 
det med en evne til å høytideliggjøre 
alle slags gjøremål. Enhver virksomhet 

med respekt for seg selv ønsker i dag  
å kunne vise til en strategi – for ikke å 
snakke om en visjon – fordi det er med 
på å skape inntrykk av seriøsitet og 
langsiktighet. Hensikten med å raljere 
lett over denne tendensen er imidlertid 
ikke å påstå at militærsektoren bør ha 
monopol på strategibegrepet. Generelt 
kan strategi bety læren om sammen-
hengen mellom mål og midler på et 
hvilket som helst område: Altså hva 
som gitt visse mål vil være egnede 
midler for å nå dem. Med «midler» 
forstår vi da både innsatsfaktorene  
selv og metodene for deres anvendelse.

Men for å kvalifisere som strategi  
må en tilnærmelse til virkemiddelbruk 
likevel tilfredsstille visse minstekrav. 
For det første bør ordet forbeholdes 
problemstillinger som er både kom-
plekse og vesentlige for utviklingen  
på den sektor det benyttes. Dette for  
å unngå den generelle forflating som 
følger av dagens tilbøyelighet til å 
 bruke ordet ukritisk for å gi det trivi-
elle høyere status. Dernest er det ytter-
ligere tre betingelser som bør oppfylles 
for at styringen av en virksomhet skal 
kunne kalles strategisk, hhv
-  at den er dynamisk, det vil si at den 

tar i betraktning at egne ønsker og 
intensjoner inngår i en veksel-
virkning med andre aktørers strategi, 
og at dette, sammen med tilfeldighet 
og eksterne faktorer, påvirker hva 
som er mulig å få til

-   at den er langsiktig, det vil si at  
den har samme tidsperspektiv som 
konsekvensene av de beslutninger 
den omfatter

-  at den er helhetlig, det vil si at den 
omfatter alle de gjøremål eller saks-
områder som påvirker utfallet av den 
aktiviteten den søker å beherske. 

Alt for ofte ser vi en bruk av ordet som 
ikke oppfyller disse betingelsene, for 
eksempel ved at det brukes synonymt 
med policy – altså beskriver hva vi selv 
ideelt sett ønsker å gjøre på et bestemt 
område, uten nødvendigvis å skjele til 
hvordan andre aktører og faktorer 
påvirker muligheten for å realisere 
målene. Andre ganger kan man støte 
på ordet brukt i sammenhenger hvor 
tidsperspektivet er så kort eller pro-
blemstillingen så avgrenset at det ville 
vært riktigere å snakke om taktikk enn 
strategi.

Spørsmålet er med andre ord hvor-
dan strategisk styring og ledelse i norsk 
offentlig sektor kommer ut, dersom den 
holdes opp mot disse kriteriene. Da  
må det i tillegg presiseres at strategisk 
styring egentlig utøves fra to forskjellige 
nivåer og på to forskjellige måter. Det 
politiske nivå utøver åpenbart en form 
for strategisk styring i kraft av de be-
slutninger som tas av Storting og regje-
ring. Ideelt sett skal det politiske nivå 
bestemme de ytre etaters oppgaver, 
prioriteringer og økonomiske rammer. 

Av Sverre Diesen  
(f. 1949) er general (R) 

og tidligere forsvarssjef

››

Innlegget ble første 
gang trykket i 

Tidsskriftet Minerva 
30.8.2013, gjengitt 

etter avtale

Strategisk styring 
og ledelse i norsk 
offentlig sektor
Hvor strategisk styres egentlig norske 
offentlige etater og virksomheter?

TUNG - MEN VERDT TIDEN
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Deretter bør det i hovedsak være opp 
til etatene selv å avgjøre hvordan de 
bør organiseres og drives for å sikre 
mest mulig effektiv bruk av ressursene.

Dernest utøver også forvaltnings-
nivået – altså direktorater og departe-
menter i sin rolle som forvaltnings-
organer, i motsetning til rollen som 
politisk sekretariat for statsråden  
– strategisk styring i kraft av de 
 modeller for økonomi- og virksom-
hetsstyring som til enhver tid er på 
moten i forvaltningen[1]. Uttrykket ‘på 
moten’ er valgt med omhu, fordi vi her 
er inne på et felt som er preget av hvilke 
styringsmodeller som er organisasjons-
teoretisk fasjonable til enhver tid. 
 Felles for mange av disse er at de er 
utviklet for privat sektor; basert ikke 
minst på at produksjonen av varer og 
tjenester i et fungerende marked har  
et kvantifiserbart og ubestridelig  
effektivitetskriterium i form av en 
bunn linje. Problemet oppstår når 
 denne markedsorienterte tankegangen 
skal overføres til offentlig sektor og 
brukes til å måle effektiviteten i den 
måten samfunnets behov dekkes på, 
spesielt på øverste eller mest aggregerte 
nivå.

Denne artikkelen vil drøfte begge 
nivåer av strategisk styring, både den 
politiske og den byråkratiske, med 
utgangspunkt i forfatterens erfaringer 
fra fire og et halvt år som etatsjef i 
forsvarssektoren. Merk at begrepene 
styring og ledelse inntil videre brukes 
om hverandre som synonymer. Av-
slutningsvis skal det imidlertid gjøres 
et uhøytidelig forsøk på en begreps-
messig distinksjon mellom dem, nett-
opp basert på de mangler som hefter 
ved dagens form for strategisk ledelse  
i det offentlige.

 
Politisk styring
I teorien går det altså et prinsipielt 
skille mellom politikk og fag, der poli-
tikken gir oppgaver, prioriteter og 
økonomiske rammer, hvoretter det 
overlates til etatene å skape det best 

mulige resultat innenfor disse rammene. 
I praksis ser vi imidlertid at det politiske 
nivå ofte griper langt ned i det som 
 ideelt sett bør være etatenes og etat-
sjefens faglige ansvar med det vi kan 
kalle ikke-strategiske enkeltbeslutninger. 
Ingen bestrider politikernes rett til 
også å ta andre hensyn i enkeltsaker 
enn dem en etatsjef vil legge vekt på. 
Men spørsmålet er altså hvordan dette 
påvirker styringen av sektoren som 
helhet når enkeltbeslutningene blir 
mange nok.

Som innledning til diskusjonen om 
politisk styring og ledelse kan det være 
hensiktsmessig å bruke et eksempel. 
Det er hentet fra forsvarssektoren, 
men kan enkelt overføres til mange 
andre offentlige etater og virksom-
heter. En konsekvens av den omfattende 
omstilling av Forsvaret de siste 10-15 år 
er et synkende behov for infrastruktur 
i takt med reduksjonene i selve styr-
kestrukturen. Det er åpenbart bruk for 
vesentlig færre baser og militærleire 
når for eksempel Hæren er redusert 
med mellom 80 og 90 prosent ved 
av vikling av 12 mobiliseringsbrigader 
som det ikke lenger skal utdannes 
soldater til. Avviklingen av mesteparten 
av mobiliseringsforsvaret har i stor 
grad vært sikkerhetspolitisk begrunnet, 
men nedskaleringen har også hatt en 
økonomisk begrunnelse ved at intet 
forsvarsbudsjett har kunnet holde 
følge med kostnadsutviklingen på 
 militært materiell. En rasjonell om-
stilling har dermed krevet både en 
funksjonell balanse mellom styrker  
og infrastruktur, og en økonomisk 
balanse der strukturen ikke er større 
enn det som med de gitte budsjetter og 
under hensyn til kostnadsutviklingen, 
kan videreføres på sikt. Dette har ført 
til at det hvert fjerde år i forbindelse 
med fremlegging av en ny langtids-
proposisjon om Forsvaret har vært 
foreslått fra Forsvarets side å legge  
ned flere leire og stasjoner for å bringe 
forsvarsstrukturen i både funksjonell 
og økonomisk balanse.

Disse forslagene er imidlertid alltid 
blitt moderert politisk, ved at de leirene 
hvor nedleggelse hadde medført en 
overskridelse av den distriktspolitiske 
smertegrense for stortingsflertallet, er 
blitt skånet. Men hva slags mekanisme 
trer da i funksjon? Så lenge Forsvaret 
tvinges til å opprettholde virksomhet i 
et etablissement, må det jo bruke penger 
på både drift og vedlikehold, herunder 
tilfredsstille krav fra mattilsyn, helse-
tilsyn, arbeidstilsyn og andre myndig-
heter som innebærer en jevn skjerpelse 
av kravene og tilsvarende økende kost-
nader. Disse kostnadene gjør det for 
det første umulig å bringe strukturen  
i økonomisk balanse som forutsatt, 
samtidig som ressursene til å fortsette 
å drifte og vedlikeholde reelt over-
flødig infrastruktur bare kan hentes  
fra styrkestrukturen i form av reduserte 
materiellinvesteringer eller redusert 
øvingsaktivitet.

Men enheter som hverken trenes 
eller får sitt utstyr modernisert, mister 
relativt raskt sin operative verdi, og må 
etter kort tid tas ut av strukturen. Hvilket 
selvfølgelig betyr at den funksjonelle 
ubalansen mellom styrkestruktur og 
infrastruktur blir enda større. Kombi-
nert med en videreføring av gapet 
mellom kostnadsutvikling og budsjett-
utvikling har det ført til at når neste 
langtidsproposisjon skulle legges frem, 
måtte det enda mer dramatiske forslag 
om nedleggelser til, dersom både den 
økonomiske og funksjonelle balanse 
skulle ivaretas. Ved å vike tilbake for å 
ta upopulære beslutninger har politik-
erne med andre ord bragt seg selv i en 
situasjon hvor de må ta stilling til for-
slag som er enda mindre distriktsvenn-
lige enn dem de sa nei til fire eller åtte 
år tidligere. De har med andre ord ikke 
villet erkjenne at de ved å si nei bare 
skyver problemet foran seg – et pro-
blem som i tillegg vokser mens de 
 skyver.

Denne type beslutning feiler således 
i forhold til kriteriet for strategisk 
styring på alle tre punkter – den over-
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ser dynamikken i strukturproblemet, 
den har ikke det nødvendige tidsper-
spektiv, og den tar ikke i betraktning 
alle faktorer av betydning for forsvars-
strukturens utvikling. Det er rett og 
slett en lite rasjonell beslutning i 
 enhver henseende, fordi også de 
 distriktspolitiske konsekvenser på sikt 
blir mer negative enn de hadde behøvd 
å bli. Det er med andre ord ikke et 
eksempel på en legitim politisk beslut-
ning der distriktspolitikken tillates å 
veie tyngre enn forsvarspolitikken. Det 
er bare et eksempel på at man av rent 
taktiske årsaker utsetter en vanskelig 
beslutning – altså det vi kan kalle 
 antitesen av strategisk styring. Hvor-
dan kan så denne lite strategiske 
 adferd forklares i en tid hvor det er 
mer snakk om strategi enn noensinne?

Ved første øyekast er dette nok et 
eksempel på at det enkle, kortsiktige 
og populære til alle tider har vunnet 
over det mer kompliserte og langsiktig 
rasjonelle i politikken.  Det kan likevel 
synes som denne tilbøyeligheten er 
økende i vår tid, og at årsaken til det  
er å finne i politikkens langsomme 
avideologisering.  I Norge er motset-
ningene langs begge de politiske akser, 
både høyre-venstre aksen og sentrum- 
periferi aksen, åpenbart betydelig re-
dusert i løpet av de siste par generasjo-
ner, som følge av velstandsutvikling og 
urbanisering. Men partistrukturen har 
ikke holdt følge med denne utviklingen, 
og antall politiske partier er snarere 
høyere i dag enn den gang de økono-
miske og sosiale spenningene var langt 
større. Som tidligere utenriksminister 
Bjørn Tore Godal en gang formulerte 
det: «I Norge er det flere partier enn de 
reelle meningsforskjeller skulle tilsi».

En naturlig konsekvens av dette er at 
partiene skal kjempe om de samme 
velgerne innenfor et meningsspektrum 
som er smalere enn før, når ingen lenger 
tror på «væpna revvolusjon», bedehus-
kristendom eller revitalisering av 
 norrøne idealer som norm for sam-
funnsutviklingen. I dagens mediesam-
funn betyr det i praksis en større vekt 

på symbol- og utspillspolitikk, der reelt 
sett små forskjeller må søkes forstørret 
gjennom politiske forstørrelsesglass 
levert av kommunikasjonsrådgivere og 
andre illusjonister. Partienes behov for 
å fremstå som de mest styringsdyktige 
og handlekraftige øker, men samtidig 
er risikoen stigende for at en mer tro-
løs velgermasse vil straffe eventuelle 
feilgrep raskere ved i stedet å heie på 
konkurrenten i neste meningsmåling; 
for ikke å snakke om neste valg. I sum 
utløser dette en aversjon mot risiko-
betonte eller upopulære beslutninger 
der de positive virkningene først viser 
seg på sikt, til fordel for kortsiktige  
og populære utspill i enkeltsaker  
– utspill som i mindre grad tar hensyn 
til komplekse sammenhenger og lang-
siktige konsekvenser[2].

Denne effekten forsterkes av befolk-
ningens stadig stigende forventninger 
til det offentliges evner som forsørger 
– forventninger som øker raskere enn 
selv veksten i en oljesmurt økonomi. 
Intet politisk parti måles lenger i for-
hold til dagens resultater, men derimot 
i forhold til morgendagens forvent-
ninger. Målestokken for politikernes 
evne til å imøtekomme disse forvent-
ningene er som regel hvor mye penger 
de bevilger for å løse oppgavene, eller 
helst hvor mye mer enn forgjengerne 
de bevilger. At dette sjelden sier noe 
om hvor effektiv ressursbruken er og 
hvilken behovstilfredsstillelse som 
kommer ut av det, blir i den daglige 
politiske brytekamp for innviklet. Da 
må kronebeløpet oftest gjøre nytten i 
stedet. Fordi det ikke er mulig å full-
finansiere alle løftene, oppstår det 
imidlertid et gap mellom retorikk og 
realiteter, der det politiske C-moment 
er å få det til å se ut som man bruker to 
kroner hver gang man bruker én. Dette 
gapet representerer en følbar under-
finansiering av store deler av offentlig 
sektor, fordi den skjerpede politiske 
konkurranse gjør det til politisk selv-
mord å fortelle offentligheten at helse-
vesenet ikke vil kunne gjøre alt for 
dem, eller at alle som vil bo på den 

ytterste nakne ø, ikke kan regne med 
bro eller tunnel.

Fordi den fremste arenaen for denne 
kampen om velgernes gunst er mediene, 
vil som en naturlig konsekvens de 
fleste statsråder bruke mer tid sammen 
med sine kommunikasjonsrådgivere 
enn de gjør med departementsråd og 
embetsverk på en gjennomsnitts ar-
beidsdag. I løpet av fire og et halvt år 
som etatsjef opplevde undertegnede en 
rekke ganger at pressen gikk på stats-
råden for å få svar på spørsmål som var 
av rent faglig karakter. Da var det frist-
ende å gå inn og foreslå at «dette 
spørsmålet finnes det ikke politikk i, 
statsråd. Send dem inn til meg, så skal 
jeg svare». Det hadde vært verd borti-
mot en årslønn å høre statsråden svare 
pressen på slike spørsmål at «det aner 
jeg ikke. Ikke interesserer det meg 
heller. Gå og spør forsvarssjefen». Når 
noe slikt likevel ikke skjedde, var det 
selvsagt fordi jeg tok feil og statsråden 
hadde rett, gitt den pervertering  av 
politisk styring som utviklingen på 
mange måter innebærer. Alt er som 
følge av den blitt politikk, og følgelig er 
det alltid en politiker – fortrinnsvis 
vedkommende statsråd – som skal 
ansvarliggjøres. Ligger det ti pasienter 
på gangen på et av våre sykehus, er det 
helseministeren som må møte opp i 
Dagsrevyen. Gud nåde den statsråd 
som ikke kan stå frem og tilsynelatende 
svare på et hvilket som helst spørsmål 
mediene måtte finne det for godt å 
stille. Hadde forsvarsministeren agert 
som undertegnede hadde ønsket, hadde 
pressens irritasjon over en så nedlatende 
behandling antagelig ført til umiddel-
bare oppslag om både ansvarsfraskriv-
else og arroganse. Ved neste halvårlige 
regjeringsbørs og karakterbok for 
statsråder kunne hun ha forventet 
hevngjerrige oppslag om «svak og 
utydelig statsråd, lar seg styre av gene-
ralene. Terningkast to». Mange kortsikt-
ige og derfor lite strategiske politiske 
beslutninger kan med andre ord likevel 
sies å være strategiske – om ikke ut fra 
faglige og funksjonelle kriterier, så ut 
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fra det politiske systems logikk, som 
tilsier at viktigere enn alt annet er å 
overleve politisk og beholde makten.

Det må likevel være et mål for god 
strategisk styring at den politiske til-
bøyelighet til å ta beslutninger diktert 
av andre og gjennomgående mindre 
rasjonelle hensyn enn de faglige, redu-
seres – i det minste når både etatsjef og 
embetsverket i departementet er enige 
i sin anbefaling. Statsråder må selvsagt 
fortsatt ha anledning til å overprøve 
anbefalingene, men det spørs om ikke 
både sporbarheten og den politiske 
risikoen ved slike beslutninger bør 
forhøyes. Det kunne for eksempel 
gjøres ved å innføre en praksis som 
eksisterer i enkelte andre europeiske 
land, nemlig at departementsråden i 
slike saker utferdiger et eget notat der 
statsråden formelt gjøres oppmerksom 
på at en slik politisk beslutning vil være 
i strid med tilrådingen fra såvel den ytre 
etat som fra departementet selv. Dette 
notatet går så til vedkommende stats-
råd med gjenpart til nasjonalforsam-
lingen, det vil si at opposisjonen gjøres 
eksplisitt oppmerksom på hva som er i 
ferd med å skje. Det betyr at statsråden 
må gjøre regning med å skulle forsvare 
sin beslutning parlamentarisk og kan-
skje måtte svare på noen vanskelige 
spørsmål i den forbindelse. Hvis den 
politiske begrunnelse for å overprøve 
forvaltningen er god nok, vil det selv-
sagt ikke være noe problem. Det vil 
tvert imot være en anledning til å 
 markere nettopp politikkens primat og 
et politisk eller ideologisk begrunnet 
standpunkt. Hvis beslutningen derimot 
er et utslag av mer personlige følelser, 
stemninger eller sym- og antipatier, vil 
vedkommende statsråd kunne risikere 
å skape problemer for eget parti og få 
forkortet sitt politiske liv betydelig. 
Bare at en slik ordning eksisterte, ville 
sannsynligvis føre til mer politisk 
 edruelighet i en del sammenhenger 
– og dermed til at den relativt sjelden 
ville måtte tas i bruk.

En slik reform ville imidlertid inne-
bære en viss risiko for politiske repre-

salier overfor det som av mange stats-
råder nok ville bli oppfattet som et 
gjenstridig og uregjerlig embetsverk. 
Det ville derfor være naturlig å vurdere 
en ordning som også praktiseres i blant 
annet Storbritannia med sikte på å 
begrense den politiske ledelses inn-
flytelse på embetsverkets tjeneste- og 
karriereutvikling i eget departement. 
Der ligger dette ansvaret for dette i sin 
helhet hos departementsråden ved 
statsministerens kontor, i egenskap av 
øverste sjef for «the civil service». Så 
lenge embetsmenn hos oss utnevnes  
av Kongen i statsråd er det rimeligvis 
vedkommende minister som må foreta 
selve utnevnelsene. Men embetsutnevn - 
elser i departementene kunne baseres 
på en politisk uavhengig innstilling 
tilsvarende den vi i dag finner i dom-
stoladministrasjonen for dommerut-
nevnelser. Det ville også gjøre det 
 enklere å forflytte tjeneste- og embets-
menn mellom departementene, som 
ville motvirke uheldige konsekvenser 
av en for sterk identifisering med en 
enkelt sektor eller etat.

 
Forvaltningsmessig ledelse  
– mål- og resultatstyring
Når det gjelder den forvaltningsmessige 
eller byråkratiske styring og ledelse, er 
den som nevnt innledningsvis dominert 
av konsulentskapte ideer om hva som 
skal til for å effektivisere offentlig 
sektor. Utgangspunktet er hypotesen 
om at offentlig virksomhet er ineffek-
tiv, fordi den mangler privat sektors 
incentiver for økonomisk effektiv 
 adferd. Den styringsfilosofien for re-
form av offentlig sektor som vi kjenner 
som «new public management», består 
derfor av ulike mekanismer for å simu-
lere privat sektors incentiver ved hjelp 
av forskjellige surrogater. Mest kjent 
og omtalt av disse mekanismene er  
den såkalte mål- og resultatstyring. 
Fraværet av en økonomisk bunnlinje 
og et overskudd som ubestridelig krite-
rium på måloppnåelse søkes erstattet 
av et antall styringsparametere som i 
sum forutsettes å være et representa-

tivt uttrykk for virksomhetens produk-
sjon eller ytelse. Hver styringsparame-
ter utgjør med andre ord et fragment 
eller en brikke i et større puslespill. I 
tillegg til å være tilstrekkelig mange til 
å ivareta alle de prosessene som inngår 
i produksjonen, skal parameterne helst 
være kvantifiserbare størrelser, for å 
sikre målingen størst mulig objektivitet. 
Metodisk har en slik tilnærmelse to 
alvorlige svakheter
-  en aggregert og kvalitativ helhet kan 

ikke representeres eller avbildes som 
en sum av kvantitative fragmenter 
uten at det oppstår alvorlige avbild-
ningsfeil

-  avbildningsfeilen fører i neste om-
gang til at målingen påvirker aktør-
enes adferd på en annen måte enn den 
som gagner virksomheten som helhet.

Kritikken går med andre ord på både 
metodens validitet og dens bieffekter.

For å begynne med validiteten eller 
samsvaret mellom det man ønsker å 
finne ut og det man faktisk måler, så  
er teorien basert på en antatt sammen-
heng mellom ressurser, aktivitet og 
resultat. Her skal brukes nok et eksem-
pel fra forsvarssektoren, men igjen vil 
alle kunne se analogiene med jernbaner, 
politi eller helsevesen. En ressurs – 
penger – muliggjør en aktivitet – fly-
timer – som produserer et resultat – 
kampklare jagerflypiloter. Ulempen er 
imidlertid at et antall kampklare jager-
flygere ikke er noe sluttprodukt eller 
noe mål i seg selv. Det er bare en av 
mange små, kvantitative brikker i den 
kvalitative helheten som er Forsvarets 
sluttprodukt, som vi kaller avskrek-
kingseffekt eller forsvarsevne. Dermed 
er vi nærmest like langt, fordi summen 
av alle disse kvantifiserbare fragmentene 
ikke lar seg integrere opp til et presist 
og fullstendig mål på forsvarsevne. Det 
skyldes delvis at forsvarsevnen også 
avhenger av rene kvalitative egenska-
per ved de ulike styrkekomponentene, 
som disiplin, moral, lederskap etc. 
 Dernest finnes det ingen enhetlig eller 
felles målestokk for selv de kvantitative 
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styrkeelementenes bidrag til helheten, 
etter som det vil avhenge av ytre om-
stendigheter knyttet til oppdraget, 
fienden, geografiske betingelser osv 
– omstendigheter som er unike i hvert 
enkelt sikkerhetspolitisk scenario.

Den relative betydning av hvert enkelt 
fragment i forhold til andre lar seg med 
andre ord ikke måle ut fra noe almen- 
gyldig og entydig kriterium. Vektingen 
av de ulike styrkeelementer i forhold 
til hverandre kan bare skje ved en 
skjønnsmessig gjennomsnittsbetrakt-
ning over hele det spektrum av opp-
gaver eller utfordringer som organisa-
sjonen skal kunne møte. Men når det 
målbare bidrag til forsvarsevnen fra 
den enkelte lille bit av puslespillet ikke 
lar seg bestemme ut fra noen felles 
målestokk eller skala, er det følgelig 
heller ikke mulig å bruke det enkelte 
resultatmål til innbyrdes prioritering 
eller fordeling av ressursene. Det for-
blir et rent skjønnsmessig spørsmål om 
det bidrar mer til forsvarsevnen å kutte 
ned på antall jagerflygere og heller øke 
antall infanterister – både fordi svaret 
er situasjonsavhengig og fordi forsvars - 
evne uansett ikke lar seg måle presist. 
Det eneste målingen av verdikjeden 
ressurs – aktivitet – resultat kan brukes 
til, er dermed å måle relative forbedr-
inger i produksjonen av ett og samme 
styrkeelement, i vårt eksempel trente 
jagerflygere. Når forvaltningsorganene 
på tross av dette har en ambisjon om å 
bruke et slikt verktøy i styringen av 
virksomheten, overstiger derfor am-
bisjonen verktøyets begrensninger.

Så er det selvsagt et særskilt poeng 
for Forsvaret at det ikke er vi selv som 
avgjør hvilken forsvarsevne – gitt at 
den var målbar – som hadde vært 
 tilstrekkelig til å avskrekke hvilken 
trussel. Den relevante oppfatning av 
det ligger hos våre potensielle mot-
standere, som åpenbart ikke har tenkt 
å meddele oss sine løpende vurderinger 
på det punkt.

Dernest vil det nødvendigvis være 
slik at optimalisering av en kompleks 
organisasjons virksomhet i forhold til 

formålet vil kreve skiftende kompro-
misser mellom ulike hensyn. Balanse-
ring av de ulike innsatsfaktorer med 
sikte på det best mulige resultat vil 
innebære at det i noen sammenhenger 
eller til bestemte tider vil være riktig å 
prioritere hensyn A foran hensyn B, 
mens det i andre sammenhenger vil 
være omvendt. Men når organisasjo-
nens samlede virksomhet flises opp til 
en sum av enkeltbidrag eller delaktivi-
teter der resultatet av hver enkelt skal 
maksimeres til enhver tid, går denne 
enkle og selvfølgelige sammenhengen 
tapt. Målfundamentalistene står i stedet 
hardnakket på at styringsparamet erne 
A, B, C, D og så videre til Å alle skal 
ivaretas samtidig. Dermed overser de 
at delmålene ofte er gjensidig begrens-
ende eller ekskluderende for å realisere 
sluttresultatet, og dermed står organi-
sasjonen overfor en umulig oppgave 
når den ikke tillates å prioritere hvilke 
parametre som skal oppfylles på be-
kostning av andre.

Som debatten om Politiets beredskap 
etter 22. juli bekrefter, genererer mål- 
og resultatstyringen også et omfattende 
rapporteringsregime. Tatt i betraktning 
at denne rapporteringen bare i begrenset 
grad sier noe interessant om virksom-
hetens effekt, er dette en innvending 
allerede i utgangspunktet. Tar vi i til-
legg hensyn til at rapporteringen etter 
hvert blir et mål i seg selv for byråkra-
tiet, forsterkes den negative effekten. 
Interessen for å bruke rapportene til  
å forbedre arbeidsprosessene svekkes 
naturlig nok etter hvert som det viser 
seg at muligheten for å påvirke organi-
sasjonens samlede effekt i liten grad 
lar seg påvirke av de forholdene styr-
ingsparameterne måler, nettopp på 
grunn av den avbildningsfeilen som 
verktøyet har. I stedet blir rapporte-
ringsbokholderiet og kontrollen med  
at alle organisasjonsledd sender inn 
regelmessige rapporter et mål i seg selv 
– det blir på mange måter rapportbyrå-
kratiets egen styringsparameter.

For de rapporterende underavd- 
elinger oppleves dette som mer og mer 

frustrerende, og etter hvert går man 
også der over til å se på rapporteringen 
som en rutinemessig plikt og noe man 
er nødt til, men uten å ha noen forvent-
ning om at mottaksapparatet vil bruke 
rapportene til å forbedre deres hver-
dag. Gradvis forsvinnende illusjoner 
om verktøyets evne til å skape forbe-
dringer fremkaller i stedet en tilstand 
av resignasjon der rapportregimet ruller 
videre nærmest av sin egen tyngde,  
uten annen effekt enn å gi et skinn av 
rasjonalitet og for øvrig forbruke tid og 
personellressurser.

Like interessant som å analysere 
svakhetene ved selve styringsverktøyet 
er det å studere hvilke dysfunksjonelle 
bivirkninger det har å trumfe gjennom 
bruken av det på tross av svakhetene. 
At det settes inn prestasjonsmålinger i 
en eller annen form vil jo alltid påvirke 
de forskjellige aktørene i en organisa-
sjon – det er jo faktisk også meningen. 
Men når målingen ikke gir et represen-
tativt bilde av organisasjonens virk-
somhet, vil påvirkningen av aktørenes 
adferd nødvendigvis også bli en annen 
enn den forutsatte. For det første vil 
bevisstheten om hvor målingen settes 
inn, føre til at tid, oppmerksomhet og 
ressurser graviterer inn mot de frag-
mentene av helheten som måles, fordi 
aktørene selvsagt er opptatt av å score 
høyest mulig på sitt ansvarsområde. 
Men etter som det ikke er noen sam-
menheng mellom hvilke faktorer som 
er målbare og hvilke som er viktige, 
fører det til en overfokusering av kvan-
tifiserbare resultater på bekostning av 
kvalitative størrelser som kanskje er av 
vel så stor betydning for resultatet som 
helhet. Det ligger jo i målbare størrels-
ers natur at de ofte er enkle og grunn-
leggende; det er derfor de lar seg redu-
sere til et spørsmål om tellevariabler av 
en eller annen type. De aggregerte 
størrelsene derimot, de som sier noe 
om effekten av virksomheten på et 
høyere nivå, er nødvendigvis kompl-
ekse og nettopp derfor ikke målbare. 
Aktørenes ønske om å komme best 
mulig ut av målingene kombinert med 

EGNET FOR SOLSENGEN ...
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måleinstrumentets innebygde skjev-
heter fører med andre ord til at ressurs- 
bruken i organisasjonen forskyves i en 
retning som er lite rasjonell i forhold 
til dens overordnede formål.

Dernest kommer at enkeltmenneskene 
i en stor organisasjon ikke uten videre 
har de samme interesser og preferanser 
som dem som gjelder for organisasjonen 
som helhet. Når det introduseres mekan- 
ismer som i prinsippet kan påvirke 
adferd, risikerer man med andre ord  
at aktørene justerer adferden i forhold 
til egne preferanser og ikke i forhold  
til organisasjonens – altså det vi kaller 
suboptimalisering. På dette området er 
Forsvaret særlig utsatt på grunn av et 
beordringssystem som i utgangspunktet 
er fornuftig, men som også innebærer 
at offiserer bare sitter en begrenset tid 
i for eksempel kommandostillinger på 
forskjellige nivåer. Det betyr at de har 
en åpenbar interesse av å ta beslutninger 
som har tilsynelatende positive konsekv- 
enser på kort sikt, men der eventuelle 
ulemper eller negative konsekvenser 
for organisasjonen melder seg på 
 lengre sikt – etter at de har overlatt 
stillingen til en etterfølger.

 
Forvaltningsmessig ledelse  
– horisontal samhandling
En annen trosartikkel i den moderne 

styringsteologi er såkalt horisontal 
samhandel, også kjent som intern-
fakturering. Her er grunntanken at det 
skal skapes større kostnadsbevissthet i 
organisasjonen ved at de ulike enheter 
eller avdelinger må kjøpe tjenester av 
hverandre fremfor bare å rekvirere 
dem.

Det er liten tvil om at en slik meka-
nisme i utgangspunktet bidrar til å 
skape en annen og riktigere holdning 
til kostnadene ved å drive en virksom-
het. For Forsvarets avdelinger, som har 
vært vant til at for eksempel bygnings-
masse var noe som sto der, og ble stilt 
gratis til rådighet, har det utvilsomt 
vært skjerpende i stedet å måtte betale 
en kostnadsdekkende husleie beregnet 
per kvadratmeter til Forsvarsbygg[3]. 

Det gjelder ikke bare i forhold til de 
bygningene som allerede sto der, men 
også i forhold til trangen til å beholde 
det gamle når det ble bygget noe nytt 
og fint, fordi det kunne være «kjekt å 
ha». Ikke minst har en slik form for 
robust økonomisk oppdragelse mye  
for seg når det skal gjennomføres en 
kraftig og nødvendig omstilling av en 
større offentlig virksomhet. Spørsmålet 
er imidlertid om vi etter hvert er 
 kommet i en situasjon der de uheldige 
bivirkningene av å simulere en mar-
kedsmekanisme i det som langt fra er 
noe velfungerende marked, blir større 
enn gevinstene. Her skal nevnes fire 
slike effekter som alle er merkbare til 
daglig i Forsvaret, og hvor det finnes 
klare paralleller i andre deler av offent-
lig sektor.

For det første vil det nødvendigvis 
være en kilde til ytterligere byråkra-
tisering å skulle forestå den nødvendige 
fakturering av dagligdagse tjenester 
frem og tilbake mellom ulike deler av 
samme etat eller organisasjon. Riktig-
nok baseres noe av denne samhand-
lingen etter hvert på rammeavtaler 
som dekker mye av den normale 
 understøttelse partene imellom. Mye 
er også forenklet ved innføring av 
 moderne datasystemer som reduserer 
det faktiske arbeid knyttet til fakture-
ring av enkelttransaksjoner der disse 
fortsatt forekommer. Men slike avtaler 
skal selvsagt først forhandles frem og 
deretter følges opp løpende av et sen-
tralt økonomistyringsbyråkrati i begge 
leire. Dernest kommer at svært mange 
leveranser i hverdagen fortsatt er 
 såkalt transaksjonsbasert, det vil si 
 fakturering og oppgjør skal foretas i 
det enkelte tilfelle mellom avdelingen 
og den lokale logistikkenhet. Kostnad-
ene ved hele det apparatet som dermed 
er nødvendig er det neppe noen som 
har regnet på – aller minst med tanke på 
å fastslå om prisen overstiger gevinsten 
totalt sett ved en høyere kostnadsbevisst- 
het i organisasjonen.

Den neste effekt som fortjener opp-
merksomhet er følgene av at dette som 

nevnt ikke dreier seg om et fungerende 
marked. Forsvarets avdelinger er rik-
tignok fristilt til å velge leverandør av 
både varer og tjenester så lenge det 
ikke er inngått sentrale rammeavtaler, 
men det hjelper lite så lenge leverand-
øren i de fleste tilfeller er monopolist. 
Dersom Forsvaret skal leie kontorer i 
Oslo sentrum, kan de selvsagt gå ut i 
markedet og velge. Det samme kan sies 
om enkelte sider ved for eksempel 
kjøretøyvedlikehold, der et sivilt 
 merkeverksted vil kunne utføre ved-
likehold på Forsvarets Mercedes felt-
vogner. Men det er ikke mer enn en 
tilbyder på vedlikehold av stridsvogner 
på Rena eller på utleie av kaserner i 
Troms innland, og det er denne situa-
sjonen som dominerer bildet. Ordn-
ingens effekt i forhold til å oppdra 
brukerne av tjenester til større kost-
nadsbevissthet motvirkes med andre 
ord av leverandørenes mulighet for å 
velte sine kostnader over på kunden 
uten at det i praksis er mulig å 
 kontrollere dette.

Det tredje momentet som skal nevnes, 
er annen- og tredjeordens effektene av 
slike ordninger – dem som ingen tenker 
på når ordningene innføres, men som 
likevel er høyst reelle. Følgende lille 
eksempel er hentet fra virkeligheten:  
I et skytefelt i Østlandsområdet hvor 
det kan være svært kaldt vinterstid, er 
det oppført et antall varmebuer der 
mannskapene under skyting kan opp-
holde seg i pausene, for å holde på eller 
få tilbake varmen. Varmebuene er 
imidlertid ikke, som tidligere, den 
lokale avdelings eiendom, men leies  
ut av Forsvarsbygg til avdelinger som 
bruker skytefeltet. I vårt eksempel 
krevet derfor forvaltningsmyndigheten 
betaling for både å låse opp buene og 
for det nødvendige strømforbruk til å 
varme dem opp noen timer. Dette dreier 
seg som man forstår, om reelt sett 
 neglisjerbare kostnader, men regningen 
som ble forespeilet avdelingssjefen, var 
såpass langt over det selv den enkleste 
kalkyle tilsa var rimelig, at han takket 
nei. Skytingen måtte derfor gjennom-
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føres uten noen mulighet for oppvarm-
ing mellom skyterekkene, på en dag 
som ganske riktig ble av det kaldere 
slaget. Alle som har vært i et skytefelt 
med en militær avdeling under slike 
forhold, vet imidlertid at når det blir 
tilstrekkelig surt og kaldt, vil det føre 
til at konsentrasjonen hos mannskapene 
gradvis forskyves fra å treffe det de 
skyter på, til å lure på hvordan de skal 
få tilbake varmen i fingre, tær og etter 
hvert resten av kroppen. Det blir etter 
noen få timer den type skyteøvelse der 
treningseffekten er så lav at det i For-
svarets sjargong kalles «konvertering 
av ammunisjon til støy og messing» 
(dvs tomhylser). Da nærmer vi oss 
poenget, som er at ingen regnet på hva 
de faktiske kostnader ved å åpne og 
varme opp et antall varmebuer var, 
sammenlignet med prisen på den 
 ammunisjonen som i løpet av dagen  
ble skutt bort til ingen nytte.

De mest overbeviste tilhengere av 
systemet vil til dette svare at dersom 
avdelingssjefen ikke hadde råd til å 
benytte varmebuene, og disse var krit-
iske for å sikre utbytte av øvelsen, så 
hadde han egentlig ikke råd til å gjen-
nomføre øvelsen på en hensiktsmessig 
måte. Han burde derfor ikke reist på 
skytebanen i det hele tatt. Det er åpen-
bart riktig i teorien. Men nettopp fordi 
det ikke er noe fungerende marked,  
og det dermed heller ikke er noen 
 kontroll med prisdannelsen, vil konse-
kvensene i praksis være at systemet 
gjennomsyres av denne type dysfunk-
sjonalitet. Dertil kommer at virksom-
heten ikke drives ensidig på økonom-
iske forutsetninger, men også påvirkes 
av andre drivere og premisser – for 
eksempel overordnede politiske 
 prioriteringer.  Det er eksempelvis 
ingen opsjon for en hæravdeling å 
sende hjem et antall vernepliktige med 
den begrunnelse at man ønsker å fri-
gjøre en kaserne for å redusere hus-
leien til Forsvarsbygg. Det er med a -
ndre ord ingen sammenheng mellom 
de kostnadsreduksjonene de økonomis-
ke incentivene fører til, og de kostnad-

ene som likevel påløper som en 
konsekv ens av at en viss virksomhet 
skal og må utføres uansett. Jakten på  
et økonomisk styringssystem som er  
så fullkomment at det tar vare på alle 
slike effekter, forblir etter undertegn-
edes vurdering en illusjon.

Det fjerde og siste momentet som 
skal nevnes, er det vi kan kalle den 
negative kulturelle effekt av å introdu-
sere et virvar av splittende kunde-leve-
randør forhold tvers igjennom en orga-
nisasjon som ellers er avhengig av en 
sterk fellesskapsfølelse og en kultur 
der alle står samlet om å gjøre sitt 
 ytterste for å nå et felles mål. Selv  
om dette gjelder i ekstrem grad for 
Forsvaret, vil også det ha paralleller  
i annen offentlig virksomhet. Mulig-
hetene for å skape fellesskapsfølelse, 
samhold og det som i militær sjargong 
kalles korpsånd, reduseres systematisk 
ved innføringen av en «dem og oss»- 
holdning som naturlig følger av en slik 
form for økonomisk samhandling, for 
ikke å si konkurranse. Hvorvidt logis-
tikkapparatet skal stå på for at de 
 stridende avdelingene skal lykkes, vil  
i mindre grad komme til å avhenge av 
at hele organisasjonen er besjelet av 
samme mål, og i større grad av om de 
betaler for tjenestene. Det er viktig å 
understreke at dette ikke skjer bevisst, 
og at det åpenbart ikke er intensjonen 
å skape slike interne skiller. Problemet 
er den ubevisste men fragmenterende 
effekt på organisasjonskulturen av å 
splitte opp en organisasjon i forskjellige 
resultatenheter ut fra økonomiske 
kriterier, når den i realiteten krever 
homogenitet og fellesskapsfølelse.

 
Konklusjon
Det er altså denne artikkels påstand at 
det er liten sammenheng mellom den 
oppmerksomhet som i dag vies strate-
gisk styring og ledelse av norsk offent-
lig sektor, og den samme styringens 
strategiske kvaliteter når det kommer 
til praktisk gjennomføring. Årsakene 
til dette er å finne i så vel politikken og 
måten den fungerer på, som i de for-

valtningsmessige systemer for styring 
av offentlige etater og virksomheter. 
De uheldige konsekvenser av dette kan 
variere fra sektor til sektor, men vil i 
prinsipp være gjenkjennelig i alle for-
mer for offentlig virksomhet. Som 
alltid når det offentlige beslutter seg 
for å gjennomføre noe, gjør man det 
imidlertid grundig. Tusenvis av byrå-
krater sendes på kurs for å lære om 
balansert målstyring, horisontal sam-
handling eller andre eksemplarer fra 
floraen av modeller innenfor rådende 
styringsteoretisk gruppetenkning. 
Derfra kommer de tilbake som over-
beviste konvertitter til den nye lære.  
I noen tilfeller har styringsbyråkratiet 
fått et omfang som har gjort det mulig 
bortimot å skape seg en karriere på å 
forvalte kunnskapen om disse metodene 
og deres velsignelser. Dette gjør det 
nærmest umulig å få gehør for kritikk 
av ordningene, selv der kritikken kan 
underbygges av eksempler som nær-
mer seg det groteske hva dysfunksjon-
alitet angår. Byråkratiets vilje til å 
 innrømme at systemet kan ha sine 
svakheter, går i beste fall så langt som 
til å medgi at man kanskje må forbedre 
enkelte måleparametere – aldri at 
tilnærmelsen har svakheter som gjør at 
man bør diskutere om den overhodet 
har noe for seg. Påpeker man at keiseren 
er naken, risikerer man med andre ord 
å bli arrestert for å ha bragt keiseren i 
vanry. I de sjeldne tilfeller hvor man 
greier å presse styringskirkens kardi-
naler helt opp i et hjørne, vil de normalt 
falle tilbake på tesen om pavestolens – 
i denne sammenheng Fornyings-  
og Administrasjonsdepartementets 
– ufeilbarlighet i lærespørsmål og vise 
til at «dette systemet er jo vedtatt». Til 
det er å si at de fleste politiske og for-
valtningsmessige katastrofer har vært 
lovformelig vedtatt, uten at historiens 
dom er blitt noe annerledes eller bedre 
av den grunn.

Det er med andre ord innebygde 
svakheter i måten både politikk og 
forvaltning fungerer på, som gjør det 
vanskelig å rette på svakhetene – også 
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der det er en erkjennelse av at alt ikke 
er som det skal. Et meget interessant 
eksempel på dette fikk vi i forbindelse 
med evalueringen av Politiets arbeids-
situasjon ett år etter 22.juli-kommisjon - 
ens innstilling. Politikerne forsikret da 
at en rekke tiltak var gjennomført med 
sikte på å redusere detaljstyring og 
rapportering, mens landets politimestre 
kunne fortelle at deres erfaring var den 
motsatte. Forholdene var i det forløpne 
år blitt verre – ikke bedre. Hvordan er 
dette mulig? Det er antagelig mulig 
fordi påleggene fra politisk nivå til 
forvaltningsbyråkratiet om å forenkle 
styringsmekanismene bare utløser en 
energisk jakt på nye og forbedrete 
former for «målstyring». Det fører ikke 
til et selvkritisk blikk på hele mål- og 
resultatstyringsfilosofien. Intet byrå-
krati vil i slike tilfeller se det som en 
oppgave å sette spørsmålstegn ved sin 
egen grunnleggende måte å fungere på, 
langt mindre ved hele sin eksistens-
berettigelse. Det vil i stedet søke etter 
løsninger som innebærer en forbedring 
av det bestående system, men da på en 
måte som genererer mer aktivitet  
– ikke mindre.

Samtidig føler politikerne et sterkt 
behov for å kunne rettferdiggjøre en 
voksende statsforvaltning gjennom en 
eller annen form for måling av resultat, 
for i neste omgang å kunne vise til hva 
ressursene brukes til og hva som er 
oppnådd. Dette bidrar til at det er 
 vanskelig, om ikke umulig, å nå frem 
med det synspunkt at kanskje det rett 
og slett ikke lar seg gjøre å måle effekten 
av tjenesteyting i offentlig sektor med 
et mål som er både aggregert nok til å 
være interessant, og presist nok til å 

være gyldig. Kanskje det ganske enkelt 
er slik at kvaliteten og dermed verdien 
av det som foregår innenfor helse- og 
omsorgsarbeid, forskning, undervis-
ning, forsvar, rettspleie og andre 
 offentlige oppgaver, unndrar seg alle 
disse mer eller mindre desperate for-
søk på måling og kodifisering. Kanskje 
politikerne ikke kommer en objektiv 
sannhet på disse områdene noe nær-
mere enn til å akseptere presumptivt 
kvalifiserte personers beste faglige 
skjønn, og slå seg til ro med det. 
 Kanskje statsadministrasjonen burde 
bruke kreftene på å sørge for at det er 
nettopp de faglig best kvalifiserte som 
kommer i de posisjoner hvor dette 
skjønnet skal utøves, og deretter lytte 
til deres anbefalinger. Det ville i så fall 
være en innrømmelse av det nåværende 
systems begrensninger og en erkjennelse 
av at det er forskjell på styring og led-
else i disse sammenhenger. Det er 
fristende å si at strategisk styring er 
den type detaljregulering av under-
lagte etaters virksomhet som utøves fra 
det strategiske nivå, det vil si departe-
menter og direktorater, men som ikke 
er strategisk i sitt utgangspunkt – bare 
ufrivillig strategisk i sine uheldige 
konsekvenser. Strategisk ledelse er 
derimot den ledelse som utøves fra det 
samme nivå, men som tar konsekven-
sen av virksomhetens natur og egenart, 
og delegerer en større del av ansvaret 
fra dag til dag til det operasjonelle nivå 
og etatene selv. Måloppnåelsen vurderes 
langsiktig ved at resultatene får tale for 
seg på en annen måte, det være seg i 
kraft av hva befolkningen opplever 
direkte på kroppen som en almen for-
bedring av offentlig tjenesteytelse, det 

som kan avleses i form av internasjonal 
konkurranse og kvalitetsbedømmelse 
på området, eller på andre måter. For 
Forsvarets del vil våre alliertes vurde-
ring av det norske forsvarets kvalitet 
kunne avleses med stor presisjon i 
frekvensen på deres anmodning om å 
få trene, øve eller operere sammen 
med norske enheter, i eller utenfor 
Norge. Vårt grunnlag for å kunne si at 
for eksempel norske jagerflygere eller 
norske spesialstyrker holder interna-
sjonalt toppnivå er jo basert nettopp på 
denne type indikator – ikke på antall 
røde og grønne lys som kan avleses i en 
eller annen resultatrapport. 

Det er likevel på sin plass å under-
streke at sammenlignet med mange 
andre land har Norge både hederlige 
politikere og kompetente embets- og 
tjenestemenn i statsforvaltningen. 
Hensikten med disse kritiske bemerk-
ningene er derfor ikke å antyde at 
 Norge er dårlig styrt i global måle-
stokk, tvert imot. På den annen side er 
det ingen grunn til at vi skal slå oss til 
ro med at vi er bedre styrt enn notorisk 
vanstyrte land i andre deler av verden. 
Listen bør jo ligge høyere enn det, og 
sammenlignet med oss selv og vårt 
eget utgangspunkt må det være lov å  
si at det er rom for forbedring. Er det 
mulig å tro på en slik forbedring i 
 måten offentlig sektor styres på i 
 Norge, gitt hva slags krefter og meka-
nismer som påvirker styringen? Det er 
selvsagt lov å håpe, selv om det ligger 
snublende nær å minne om den gamle 
sannhet at pessimistene vanligvis får 
rett, selv om optimistene har det 
 hyggeligere i mellomtiden.  •

[1]  Forvaltning er åpenbart også et politikkområde i seg selv, men det skilles for denne artikkelens formål mellom for-
valtning i betydningen byråkratisk styring, og forvaltningspolitikk – det vil si de politiske beslutninger og rammer for 
byråkratiet.

[2]  En meget god analyse av de politiske styringsproblemene på øverste nivå i Norge er levert av Kåre Willoch i et eget 
essay, Kan Norge styres?, i boken «Utfordringer», Cappelen Damm 2004.

[3]  Forsvarsbygg (FB) er forsvarssektorens bygg- og eiendomsforvaltning, og er organisert som en egen etat under For-
svarsdepartementet
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Helsetjenesteaksjonen
– hvordan går det?
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Helsetjenesteaksjonen (HTA) ble stiftet våren 2013 av ti leger 
(sju sykehusleger og tre fastleger) som oppfølging av kronikken 
Ta faget tilbake, som ble publisert i Tidsskriftet 19. mars 2013 (1) 
og umiddelbart ga stor medieoppmerksomhet. 

Av Torgeir Bruun Wyller professor/overlege, 
Geriatrisk avdeling, Oslo universitetssykehus

››

Vi fikk raskt tilslutning fra andre 
helseprofesjonsgrupper, og eta-

blerte oss i fjor vår som en aksjons-
gruppe med 24 medlemmer, flest leger 
og sykepleiere. Våren og sommeren 
2013 hadde vi en rekke medieutspill og 
kontakt med politikere fra alle partier, 
og i september arrangerte vi en meget 
vellykket punktdemonstrasjon foran 
Stortinget. I den forbindelse ble  
«paroleversjonen» av aksjonens  
budskap formulert:
•  Helse og omsorg er ikke industri!  

Vi vil ha menneskeligheten tilbake. 
Industriens driftsmodeller passer 
ikke for helse, omsorg og pleie

•  Plass til alle! Vi krever flere behand-
lingsplasser i sykehus, sykehjem, 
psykiatrien og rehabiliteringen slik  
at retten til helsehjelp blir reell

•  Helse og omsorg er et nasjonalt  
ansvar! Vi krever at helsemyndig-
hetene tar helhetlig ansvar for  
helse - og omsorgstjenestene og  

at Stortinget bevilger tilstrekkelige 
midler. Slutt å skyve problemene 
over på kommunene og helsefore-
takene

•  La fagfolkene få gjøre jobben sin! 
Fagfolkene trenger tid med pasientene, 
og sier nei til dyrt og meningsløst 
byråkrati

I vinter publiserte vi en ny kronikk, 
denne gang i Sykepleien, der vi særlig 
argumenterte mot troen på at færre 
senger betyr høyere effektivitet (2).

I løpet av dette første året har vi lært 
to ting. For det første at det vi står for 
og har formulert vekker tydelig gjen-
kjennelse og tilslutning i brede lag i 
helsetjenesten. For det andre at de 
utviklingstrekkene vi er skeptiske til  
er meget sterkt rotfestet i det politiske 
miljøet og forvaltningen, slik at det vil 
ta tid å oppnå endring. Derfor må vi 
belage oss på å være aktive lenge, og 
aksjonen må organiseres deretter. 

Vinteren og våren 2014 har vært brukt 
til å planlegge dette, derfor har HTA 
ikke vært like synlig på den offentlige 
arenaen de siste månedene.

Vi har nå omgjort HTA til en med-
lemsorganisasjon, både fordi det gir 
oss en bedre dokumentasjon på støtten 
vi har og fordi den jobben vi må gjøre 
krever litt økonomi, i det minste til  
en sekretær som skal ta seg av alle de 
praktiske oppgavene som i dag tar  
for mye tid ved siden av fulle jobber.  
Vi har etablert et styre, som skal virke 
frem til det første ordinære årsmøtet  
i februar/mars 2015. Styret består  
nå av:
•  Torgeir Bruun Wyller,  

professor i geriatri, Oslo, leder
•  Kine Bentzen,  

sykepleier, Haukeland sykehus
•  Christel Brurås-Leine,  

sykepleier i sykehjem, Oslo
•  Sven Erik Gisvold,  

professor i anestesiologi, Trondheim 



•  Marit Halvorsen,  
professor i helserett, Oslo

•  Heidi Haukelien,  
sykepleier og sosialantropolog,  
Telemarksforskning, Bø

•  Arnulf Heimdal, fastlege, Oslo

Vi har utarbeidet et prinsipprogram 
som er tilgjengelig på nettet, og som 
utdyper hvilke prinsipper vi arbeider 
for (3). Som de første skrittene på en slik 
vei vil styret frem til første ordinære 
årsmøte prioritere følgende gjøremål:
•  Arrangere minst én stor offentlig 

markering
•  Videreutvikle politiske kontakter i 

alle stortingspartiene
•  Være synlige i massemedier og  

sosiale medier
•  Igangsette utredning av alternativ 

styringsideologi
•  Bidra til ytringsfrihet i helse- og 

 omsorgssektoren, bl.a. gjennom  
å hjelpe varslere

•  Bygge en effektiv og slagkraftig 
 organisasjon.

Vi har videre redesignet nettstedet 
helsetjenesteaksjonen.no, der vi opp-
daterer med saker fra media, og har 
ambisjoner om også å publisere tilsendte 
innlegg. Kronikker, innlegg, kommen-
tarer og svar til denne siden kan sendes 
til post@helsetjenesteaksjonen.no.

Men viktigst av alt: Skal vi komme 
noen vei, trenger vi medlemmer. 
 Kontingenten er 300 kroner per år  
for yrkesaktive og 150 kroner for ikke 
yrkesaktive. Man melder seg inn ved  
å sende en epost med navn, adresse, 
stilling og arbeidssted (det siste er frivil-
lig) til post@helsetjeneste aksjonen.no.

Det viktigste hver og en kan gjøre for 
å støtte HTA er å melde seg inn selv og 
få sine venner og kolleger til også å 
gjøre det!  •

På kollisjonskurs
Av Arild Egge

«Mye er forskjellig, men det er utenpå….» som det heter i sangen – poenget er 
der at inni er vi like! Det kommer man likevel i tvil om når man gjennomlever 
de ulike omstillingsprosesser og konflikter i sykehushverdagen. Mye tvinger 
en til å konstatere at man ser ting temmelig forskjellig, virkelighetene er ikke 
de samme for ansatte og ledelse, og det blir jo konflikter utav slikt.

Tjenesteplaner skal gjenspeile den virkelige arbeidsbelastningen – en setning 
alle kan omfavne. Men så stopper det: Vi tenker at ”nå snakker vi samme 
språk” – det er jo nærmest bare å registrere og bli enige om et tall og en rime-
lighetsbetraktning for variasjonen. Arbeidsgiver kommer likevel med forhand-
lingsutspill meget «lavt på banen» - uten timetelling eller noe annet grunnlag 
– og det hele ender med tautrekking og store utfordringer knyttet til det å bli 
enige om vakthverdagen. De vi forhandler med har bare unntaksvis faktisk 
kjennskap til hva vaktarbeid er, man har likevel friske utspill.

I vårt foretak et det nå blitt rusket opp i arbeidsmoralen og en ny dyd er 
presentert – å respektere arbeidstiden! Da mener man ikke som man skulle  
tro å få folk «opp om morran» og å overholde frammøteplikten. Nei, omvendt 
– å komme seg ut døra når klokken er slagen. Det er arbeidstageren sin, som 
ikke reker rundt etter arbeidstidens slutt!

Her er vi nok ved en mulig «innvendig ulikhet», idet kolleger tradisjonelt har 
hatt lett for å gå ei ekstra mil temmelig regelmessig, for ikke å si daglig ettersom 
det er nok å henge fingrene i. Uregistrert arbeidstid har vært svært normalt 
mange steder og i mange spesialiteter. 

Nå vil arbeidsgiver ha slutt på uvesenet og påbyr at overtid skal være beordret 
av leder – med mindre det handler om uforsvarlighet å utsette til neste dag. Da 
DN tok opp temaet med overtid, svarte HR med bestyrtelse over denne selv-
tekt som foregikk på sykehuset når kolleger selv rekte rundt i gangene og defi-
nerte sine oppgaver i forhold til pasientene som viktige nok til å holde seg på 
jobb utover den oppsatte tid. Dette skulle det tas i tu med! Ikke et øyeblikks 
selvransakelse eller analyse av hva som kunne tenkes å ligge bak

Nå har vi forhandlet tjenesteplaner og motparten aksepterer ikke vår for-
telling om vakthverdagen – det er simpelthen ikke behov for slik tilstedeværelse 
som vi hevder, erklæres det. Og for å skape god stemning under diskusjonen 
kjekker man seg med å si at det jo er kjent at leger «brenner så for faget sitt»  
at de trenger noen til å sende seg hjem: Det skal være en lederoppgave å koste 
korridorene rene for energiske kolleger – også på vakt. Registrert tilstedevæ-
relse til over midnatt skyldes mest sannsynlig entusiasme og syk arbeidsglede i 
HRs verden. Vi har innrømmet både arbeidsglede og ansvarsfølelse, men har 
pekt på at vi oppfatter det som hakket mer sannsynlig at registreringene gjen-
speiler virkeligheten… Uten å nå fram, det er makta som rår. Lederoppgave – 
kanskje, men et stykke ned på listen. Men, - en dyd? 

Det er kanskje ikke så rart at fremmedfølelse er et begrep som brukes av 
kolleger når de diskuterer sin rolle i det moderne sykehus. I arbeidet med en 
masteroppgave om legers autonomi, var dette ett av våre funn fra samtalene – 
leger kjenner seg i økende grad ikke helt igjen på egen arbeidsplass og diverge-
rende virkelighetsoppfatninger kan vel være en rimelig delforklaring på det. 
Kollegene mente også at deres kollektive autonomi er utfordret ved at faget 
ikke lenger har den samme selvsagte prioritet i organisasjonen. Disse funn kan 
være konsekvenser av det som beskrives over, men har også andre årsaker.  
Til sammen er det vel ikke så rart det er litt uro i sykehusene?  •
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Landsstyret er Legeforeningens øverste 
organ, generalforsamling om man vil.

I år var 142 delegater med stemme-
rett og nær 300 deltagere totalt samlet 
på Soria Moria i Oslo.

Reservasjonssaken: 
Det er nok den opphetede reserva-
sjonssaken som nok en gang har mobi-
lisert en rekke deltagere til å komme. 
På landsstyremøtet i fjor i Alta gjorde 
foreningen et vedtak om dette som 
forkortet lyder:

Legeforeningen mener at alvorlige 
samvittighetsgrunner knyttet til liv og 
død kan gi grunnlag for at leger gis 
reservasjonsmulighet for deltagelse i 
henvisning og behandling. Legers re-
servasjonsmulighet skal ikke være til 
hinder for befolkningens lovbestemte 
rettigheter…..

Den nye regjeringen brukte denne 
uttalelsen som et grunnlag for avtale 
med Kr.F, og debatten har som kjent 
utelukkende dreiet seg om abortspørs-
målet. Mange medlemmer og under-
foreninger har følt behov for at saken 
skulle taes opp på nytt etter en vold-
som offentlig debatt. Før landsmøtet 
hadde imidlertid helseministeren en-
dret standpunkt, og han har foreslått å 
fjerne henvisningsplikten. Dermed har 
ingen fastleger behov for å reservere 
seg, og sykehusleger har jo allerede en 
lovbestemt rett til å reservere seg mot 
selve inngrepet.

Til tross for denne «elegante» løs-
ningen av den gordiske knute, brukte 
man mange, mange timer på å diskutere 

denne saken... Sentralstyret fikk støtte 
for sitt arbeid,  og fjorårets vedtak ble 
uttrykkelig opprettholdt som prinsipp 
og en resolusjon som avviste all mulig 
reservasjonsmulighet for lovpålagte 
oppgaver ble avvist.

Jeg tror personlig at fjorårets vedtak 
vil bli stående som Altavedtaket.

Ny spesialitetsstruktur  
og videreutdanningsinnhold
Helsedepartementet har gitt Helse-
direktoratet i oppdrag å se på videreut-
danningsløpet og spesialitetsstruktur 
for leger i spesialisthelsetjenesten. Det 
ble gitt en grundig gjennomgang av 
saken til nå av sentralstyremedlem 

Landsstyremøtet  2014

Av Arne Laudal Refsum, redaksjonskomiteen››

- Reservasjonsmulighet
- Helsedirektoratets forslag til «Fremtidens legespesialister»
- Legeforeningens nye ledelseskurs: «Kunnskapsledelse»
- Sentralstyrets bruk av eksternt konsulentselskap i informasjonsarbeidet

Foto: Sturlason



Johan Torgersen. Han viste blant annet 
til at turnus skal inngå som tellende tid, 
og at det for hver spesialitetsgruppe 
skulle være et felles løp på 2 år, før man 
gikk videre med hovedspesialiteten. 
Grenspesialitetene i kirurgi og indre-
medisin gjøres om til hovedspesialiteter. 
Det skal lages en ny spesialitet i generell 

indremedisin og mottaksmedisin. Hans 
Petter Aarseth fra direktoratet kunne 
fortelle at de mest spektakulære fors-
lagene om at LIS-leger ville bli bakvakts - 
kompetente etter 2 år, uten behov av 
overlege bak seg ville bli endret. De 
skulle derimot bli «vurderingskompe-
tente» etter 2-3 år, slik at de skulle vur-
dere om de kunne håndtere pasienten 
selv eller om de skal tilkalle overlege. 
De skal ha et forløp med mye mer 
 strukturert utdanning, det samme skal 
turnuslegene. Turnustjeneste i allmenn-
medisin blir kanskje borte. Overlegene 
skal brukes mer i fremste rekke. Slik jeg 
ser det kommer dette til å kreve langt 
flere overleger, noe vi jo ikke har. 

«Kunnskapsledelse»-Legeforeningens 
nye lederkurs for sykehusleger
Det ble lagt frem en evaluering av dette 
nye kurstilbudet etter at vel 30 deltagere 
har gjennomført denne første kursrek-
ken, bestående av 4 moduler, kalt ansvar-
lig ledelse, kvalitetsledelse, omstillinger/
teamledelse, og pasientsikkerhet og 
kvalitetsarbeid samt refleksjon over egen 
ledererfaring. Kurset har fått meget gode 
evalueringer ( jeg er inhabil som deltager 
i referansegruppe og kursleder) og sen-
tralstyret har gått inn for å videreføre 
dette prosjektet, men med noe endret 
finansieringsopplegg, hvor yrkesforen-
ingen må dekke deler av avgiften for sine 
medlemmer. Det fremkom at RHFene og 
Spekter ikke vil støtte kurset, de vil kun 
forholde seg til profesjonsnøytrale kurs. 
Fra min tid som Overlegeforeningens 
leder synes jeg dette virker underlig, da 

både sykehusdirektører og RHF-direk-
tører etterlyste leger som ville påta seg 
lederoppgaver. Som forventet etterlyste 
allmennlegene straks tilsvarende tilbud 
for dem.

Konsulentselskap i Legenes Hus og 
samarbeid med Gunhild Stordalens 
stiftelse
Sentralstyret har benyttet en innleid 
konsulent fra Geelmuyden Kiese etter 
at forrige informasjonsdirektør sluttet 
til en årlig kostnad av ca 1,2 mill kr. 
Dette ble kritisert både av Oslo Lege-
forening og fra desisorutvalget, og var 
kime til en del diskusjon på møtet. 
Videre ble det faktum at Legeforenin-
gen har inngått et strategisk samarbeid  
for EAT-konferansen i Stockholm, og 
hvor Hege Gjessing sitter som vice 
chair. Det hadde vært uenighet i sen-
tralstyret om denne saken. Landsstyret 
ba om en evaluering av erfaringene. 
Det ble uttrykt at Legeforeningen skal 
være varsom med samarbeid med slike 
kommersielle aktører, mens andre, 
inklusive noen studentrepresentanter 
mente at det er nettopp slik aktører 
som står for innovasjon og nyutvikling 
både av teknologi og tilnærming.

Neste landsstyremøte 2015 er i 
Trondheim.  •
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Se også Nasjonal sykehusplan  
på side 50-51.
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Regelverket er som kjent presiser-
inger av samfunnets krav til 

 tjenestene på vegne av pasientene.  
Landsomfattende tilsyn er et pro-
aktivt tilsyn som skal bidra til for-
bedring og læring i organisasjonene 
og gjennomføres som systemrevi-
sjoner. Dette er en internasjonalt 
anerkjent metodikk som er egnet til  
å vurdere kvaliteten i tjenesteytingen. 
Med kvalitet mener vi i et tilsyns-
messig perspektiv som etterlevelse av 
kravene i regelverket – det ligger et 
solid kvalitetskrav hjemlet i kravet  
om faglig forsvarlige tjenester.

Valg av tema eller område skjer 
gjennom en prosess der fylkes- 
mennene og Statens helsetilsyn 
 vurderer hvor det er stor risiko for 
svikt. I en vurdering av risiko benytter 
vi også informasjon fra relevante 
 fagmiljøer, direktorat, departement, 
brukerorganisasjoner osv. Statens 
helsetilsyn beslutter hvilke områder 
tilsynene skal føres på, og lager 
 veiledere for de enkelte tilsynene 
sammen med fylkesmannen for å  
sikre en enhetlig tilsynsutøvelse.  
Selve tilsynene er det fylkesmennene 
som utfører. I år har vi valgt ut  
disse områdene for landsomfattende 
tilsyn:

Statens helsetilsyn: 
Landsomfattende tilsyn i 2014

Av Jan Fredrik Andresen, direktør Statens helsetilsyn››

I de årlige landsomfattende tilsyn velger Statens helsetilsyn ut ett eller flere felles 
områder eller tema som alle fylkesmennene skal føre tilsyn med. Formålet med de 
landsomfattende tilsynene er å sette et nasjonalt fokus på et tjenesteområde, sikre 
etterlevelse av regelverket og bidra til trygge og gode tjenester.
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Psykisk helsevern til barn og unge
Barn og unge med psykiske lidelser 
utgjør en sårbar gruppe. Gjennom 
tilsynet med psykisk helsevern for 
barn og unge undersøker fylkes-
mennene om helseforetakene sørger 
for at pasientforløpene har god 
 fremdrift og kontinuitet. Det blir 
 undersøkt hvordan helseforetakene 
håndterer mottak og vurdering av 
henvisninger, hvordan de arbeider 
med utredning og diagnostisering  
og med behandling, avslutning, og 
oppfølging av behandling. Dette til-
synet startet i 2013 og avsluttes i løpet 
av inneværende år.

Kommuners folkehelsearbeid
God folkehelse sikres ikke av helse-
tjenesten alene, men forutsetter 
 innsats fra ulike samfunnssektorer. På 

bakgrunn av erfaringer fra pilottilsyn 
som tre fylkesmannsembeter gjen-
nomførte høsten 2013, utarbeider vi 
en veileder og legger til rette for et 
landsomfattende tilsyn med kommu-
nenes styring og planarbeid for å sikre 
godt folkehelsearbeid. Tilsynet skal 
rettes inn mot kommunenes arbeid 
med å holde løpende oversikt over 
befolkningens helsetilstand, og at 
kommunen på grunnlag av dette 
 arbeidet vurderer folkehelserettede 
tiltak.

Samhandling ved utskrivning av 
 pasienter fra spesialisthelsetjenesten 
til kommunene 
Samhandlingsreformen skal bidra til 
helhetlige og gode pasientforløp.  
Det forutsetter forutsigbar og god 
samhandling mellom behandlings-
nivåene bygd på gjensidig aner-
kjennelse av hverandres kompetanse. 
Vi vil undersøke hvorledes sømløse 
pasientforløp sikres for pasienter som 
skrives ut fra sykehus til kommunale 
tjenester. Det gjøres pilottilsyn i noen 
få fylker i 2014 med dette temaet, men 
selve det landsomfattende tilsynet 
gjennomføres først i 2015.

Kommunenes arbeid med  
barn i fosterhjem
Barn som har behov for tiltak i regi  
av barnevernet er blant de mest sår-
bare i vårt samfunn. Barnevernet skal 
være til barnas beste – en annen måte 
å si at tjenestene skal være faglig for-
svarlige. Fylkesmannen skal under-
søke hvordan barneverntjenesten i 
kommunene arbeider med barn som 
bor i kommunale fosterhjem, og om 
barneverntjenesten grundig og  
jevnlig følger utviklingen til disse 
barna. 

Kvalifiseringsprogrammet (KVP)
Det ligger mye god helse i mestring  
og aktivitet. NAV sitt tilbud om kvali-
fiseringsprogram skal bidra til å sette 
personer i stand til å delta i menings-

fulle aktiviteter. I 2013–2014 gjen-
nomføres tilsynet med hvordan  
kommunene arbeider med kvali-
fiseringsprogrammet (KVP). Formålet 
er å undersøke om kommunene sikrer 
et tilgjengelig tilbud. 

Risikovurdering 
Det vil sjelden være kapasitet til å føre 
tilsyn med alle aktuelle kommuner 
eller virksomheter innen et tjeneste-
område. Derfor vurderer fylkes-
mennene hvilke kommuner eller 
 virksomheter det er behov for å føre 
tilsyn med på grunnlag av sin kjenn-
skap til tjenestene. Utvelgelsen skjer 
dels på grunnlag av en risikovurde-
ring, dels ut fra et mål om at kommu-
ner og virksomheter skal få tilsyns-
besøk med en viss regelmessighet. 

Revisjonslagene kan bestå av repre-
sentanter for ett fylke, eller være 
 sammensatt fra flere fylker i en helse-
region. Når fagspesifikke tema legges 
under tilsynslupen benytter tilsyns-
myndighetene seg av fagrevisorer,  
det vil si fagpersoner med spiss-
kompetanse på de aktuelle tilsyns-
områdene.

Oppsummeringsrapport
Hvert enkelt tilsyn oppsummeres i  
en tilsynsrapport fra fylkesmannen. 
Etter at et landsomfattende tilsyn  
er gjennomført, utarbeider Statens 
helsetilsyn en samlerapport som  
oppsummerer de viktigste funnene  
og drøfter konsekvenser og eventuell 
oppfølging etter tilsynene gjennom-
ført av fylkesmennene. Fordi de virk-
somhetene som tilsynet rettes mot er 
valgt ut med tanke blant annet på 
risiko, vil ikke rapportene gi et 
forskningsmessig representativt bilde 
av forholdene på det aktuelle tjeneste-
området i landet, men gi oss en peke-
pinn på hvorledes det står til i et 
 tjenesteområde.  •

Se link: http://www.helsetilsynet.no/no/Tilsyn/



Marie Wedin har sittet som ordförande (presi-
dent) i den svenske legeforeningen siden 2011. 
Det har åpenbart vært turbulent i sentralstyret, 
og valgkomiteen hadde innstilt visepresident 
Heidi Stens myren til ny president. Rett før 
 valget valgte imidlertid Wedin å trekke sitt 
kandi datur. Hun anklaget bl.a. Heidi Stens-
myren for  illojalitet, og Wedin uttalte videre til 
svenske Dagens Medicin: «Jeg kan ikke stole på 
at sentralstyret tar ansvar for foreningens beste, 
og da kan jeg ikke lede foreningen». 

Heidi Stensmyren er  
anestesi- og intensivlege,  
og har tidligere vært leder  
av svenske Ylf.

Valgkomiteen hadde innstilt  
Karin Båtelson til lederposisjonen  
i den svenske overlegeforeningen, 
men sittende leder, Thomas Zilling 
som er kjent for Overlegens lesere 
ved en rekke artikler her, stilte som 
mot kandidat. Zilling hadde hatt  
vervet siden 2011.

Karin Båtelson vant til slutt med  
20 mot 14 stemmer. Hun arbeider  
som klinisk neurofysiolog på Sahl-
grenska universitetssykehus i Gøte-
borg. Hun har sittet i foreningens  
styre fra 2002 til 2010, både som 
 medlem og nest leder. Hennes vikt-
igste kampsak er bedre IT-systemer 
i sykehusene. «Vi drukner i tun-
grodde systemer», sier hun til avisen 
Sjukhusläkaren. Videre vil hun 
 arbeide med likestillingsspørsmål. 
Undersøkelser har vist store for-
skjeller i karrierevalg og lønn 
 mellom kjønnene. Etterutdanning 
er også et prioritert område for 
Båtelson. «Det er utrolig viktig at  
etterutdanning ikke sees på som en 
kostnad, men som en selvfølgelig 
 faktor for å gi pasienter en trygg og 
sikker behandling».

Uro (?) i den svenske legeforeningen

›› Av Arne Laudal Refsum, redaksjonskomiteen

Kampvotering om leder-
vervet i Sjukhusläkarna

Se link:  
http://www.lakartidningen.se/Aktuellt/Nyheter/2014/03/Karin-Batelson-ny-ordforande-i-Sjukhuslakarna/ 
http://www.dagensmedicin.se/jobb/valberedning-vill-byta-ordforande-i-lakarfacket/

Presidenten i den svenske legeforening tok ikke 
gjenvalg. Norden har nå 2 kvinnelige legepresidenter 
rekruttert fra Ylf som kommer fra Drammen!

Karin
Båtelson 

Heidi Stensmyren
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Allerede i august 2013 sa Spekter opp avtalen med Legeforeningen om arbeidstidsbestemmelsene for legene.
«_ I sykehus må det være slik at folk må jobbe når de trengs. Vi vil kreve at vi har flere leger tilstede i ordinær arbeidstid 

som strekker seg frem til klokken 21, sier adm.direktør Anne-Kari Bratten til Dagens Næringsliv» i følge Spekters nettsider. 
Mer innflytelse vil kunne styrke samarbeidet i sykehus.  Følg linken for å se hele oppslaget. http://www.spekter.no/Global/
Spekter%20i%20mediene/2013/Sier%20opp%20avtalen%20med%20legene%20DN%2015aug2013.pdf  

Legeforeningen mener også at ordningen må endres og peker på at lokale tillitsvalgte har for liten innflytelse  
over avtaler om arbeidstid.

Det er ikke vanlig å omtale hva som 
skjer mens forhandlingene pågår i 
et lønnsoppgjør. I det  bladet går til 
trykking er årets lønnsoppgjør for 
overlegene i Spekter-området ikke 
ferdig. Vi kan allikevel bruke noe av  
det som har kommet frem tidligere.

Legeforeningen har  på sin side gjennomført en Arbeidstidsunder søkelse blant overleger og LIS ved sykehus. 

Noen av resultatene 
- >60 % har avtale om UTA-tid
-  Gjennomsnittlig arbeidstid er 43 t/uke
-  Uregistrert arbeidstid er beregnet til 2,9 t/uke pr lege
- Dette tilsvarer 812 legeårsverk
-  Inklusive UTA tilsvarer legenes merarbeid 3280 årsverk
-  Det eksisterer ordninger med kveldspoliklinikk på mer enn 35% av avdelingene

Les hele undersøkelsen på: http://legeforeningen.no/PageFiles/171862/Arbeidstidsundersøkelse2014-PDF.pdf

    Av Arne Laudal Refsum, redaksjonskomiteen››

Lønnsoppgjøret
i Spekter

Faksim
ile fra D

agens N
æ

ringsliv

Se link:  
http://www.dn.no/nyheter/politikkSamfunn/2014/05/22/Arbeidstid/hard-maktkamp-om-arbeidstid
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En trafikkskadd mann i sekstiårene 
innlegges på et større akuttsyke-

hus. Det påvises et omfattende skade-
bilde; multiple bruddskader i bryst-
regionen, hematothorax og pneumo - 
thorax, hodeskade med kontusjons-
blødning, samt flere brudd i ulike deler 
av columna. Pasienten legges på en 
overvåkningsavdeling og det plan-
legges stabilisering av nakkebrudd 
dagen etter. Inngrepet utsettes imid-
lertid av operasjonsavdelingen, som 
har et prosjekt gående med rask hånd-
tering av lårhalsbrudd. Neste natt 
 flyttes pasienten til sengepost grunnet 
plassmangel til tross for heftige inn-
vendinger fra pleiepersonell som ikke 
har relevant kompetanse til å håndtere 
pasienten. Han blir etterhvert tiltag-
ende urolig og konfus, men først etter 
lang tids forsinkelse bestilles kontroll 
med CT caput. Røntgensvaret over-
bringes ikke videre til nevrokirurg som 
heller ikke kontaktes, og pasientens 
tilstand forverres ytterligere. Han må 
sederes på sengepost og de plasserer 
ham i gangen for å kunne følge med 
ham. Etter 3 døgn i sykehus får pasien-
ten bradykardi og respirasjonsstans. 
Han rescuciteres og overføres til inten-
sivavdelingen, men dør en tid senere. 

Historien har likhetstrekk med hend-
elsene ved Mid-Staffordshire hospital i 
England, skandalesykehuset hvor flere 
hundre dødsfall knyttes til svikt i diag-
nostikk og behandling. Eksempelet er 
imidlertid hentet fra Skåne universitets-
sykehus, produktet av fusjonen mellom 
Lund og Malmø, hvor en serie med 
dødsfall knyttes til manglende behand-
lingsplasser i sykehuset. Også ved andre 
sykehus i Sverige rapporteres det om 
dårlig utvikling og mye frustrasjon, 
særlig knyttet til sykehussammen-
slåingene i Gøteborg og Stockholm. 

Utviklingen i svensk sjukvård har 
mange likhetstrekk med situasjonen  
i Norge. Legenes innflytelse svekkes, 
og en «profesjonell» ledelse tar gradvis 
over. Med et styresett basert på Mål-og 
rapporteringsregime og DRG finansi-
ering. Sykehus fusjoneres, og samtidig 
forsvinner sengeplassene. I 1999 var 
det nærmere 35 000 sengeplasser i 
sykehusene,  i 2012 var antallet redu-
sert til under 25 000. Svensk helseve-
sen ligger som oss i bunnsjiktet målt i 
sengeplasser per innbygger, kort ligge-
tid og høyt belegg. 

Men det er også en del forskjeller. 
Svenske sykehus er eid av länene og 
styrt av landstingene, som også da er 

arbeidsgiver. De har ikke noe motsvar 
til vår egen Spekter, og opplever seg 
gjennomgående greit behandlet av 
arbeidsgiversiden. Inngåtte avtaler blir 
stort sett respektert. 

Der vi i Norge til dels har pekt på 
RHFene som årsak til problemene 
 peker svenskene på manglende statlig 
styring. Dårlig koordinering, svak  
og sårbar økonomi trekkes frem som 
forklaring på utviklingen. Løsningen 
de fleste samles om er statlig over-
takelse. 

Utviklingen har som i Norge skapt 
sterke reaksjoner både blant ansatte, 
pasienter og presse. Mer enn 9000 har 
undertegnet Läkarupprøret, en spon-
tan aksjon igangsatt i protest mot 
dagens styringssystem; 

     Sverige,  
Läkarupprøret

Innlegg av styremedlem Christian Grimsgaard››
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Beskrivelsen av tilstand og utvikling har 
mange fellestrekk med debatten som 
også har gått høyt i Norge. Dette er nær-
mest et speilbilde av Helsetjenesteaksjo-
nens fremstilling. Reaksjonene har like-
vel kommet uavhengige av hverandre, og 
har også ulik form. I Norge har helsear-
beidere på tvers av yrkeskategorier reist 
bust, i Sverige er dette et legeopprør. 
Som diskutert over er eierform og ar-
beidsgivermotpart ulik mellom landene, 
men symptomene er de samme. 

Mål og resultatstyring er et sentralt 
element i styreformene som gjerne 
kalles New public management. I Nor-
ge ble dette formalisert gjennom Regel-
verk for økonomistyring i staten i 2003. 
Direktorat for økonomiforvaltning 
(DFØ) er Finansdepartementets instru-
ment for å sikre gjennomslag for styre-
formen i hele offentlig forvaltning, med 
underliggende selskap. I Sverige er 
dette ordnet på samme måte, med Eko-
nomistyrningsverket innunder finans-
departementet. Svenskene er underlagt 
den samme virksomhetsstyringen som 
vi har fått kjenne på kroppen, en top-
down styring som er særlig uegnet i 
kunnskapsintensive bedrifter og virk-
somhet hvor den egentlige dynamikken 
foregår ute i tjenestene.  •

Vi är oroliga för dig som behöver sjukvård i Sverige idag!
Vi är läkare som arbetar dagligen med patienter och vi vill nu berätta om vår vardag.  Den bild som politiker ger av dagens 
sjukvård överensstämmer inte med vår verklighet. I svensk sjukvård pågår ständigt så kallade förbättringsarbeten men vi 
ser hur sjukvården ändå försämras till följd av ett system som i sig är felkonstruerat.

Svenska läkare spenderar minst tid i Europa på sina patienter. Det beror delvis på att vårt sjukvårdssystem är uppbyggt 
på ekonomi och produktion istället för på patientens behov. För att redovisa vår produktivitet åläggs vi en enorm adminis-
trativ börda som tar tid från våra patienter.

Ett system som fokuserar på produktion står ofta i motsättning till patientens bästa. Patienten är inte en produkt såsom 
vilken som helst på en marknad. I dagens system förutsätts patienten agera som en bricka enligt ett förutbestämt mönster.  
I realiteten är patienten komplex och passar därmed inte in i dagens system. Den produktionsstyrda vården sätter vår yrkes- 
etik på spel. Enligt läkaretiken skall behovs- och människovärdesprincipen alltid gå först. I dagens system styr kostnads-
effektivitetsprincipen. Vi ser de faktiska konsekvenserna av detta .

Där politiker jublar över ökat antal sjukvårdsbesök ser vi hur kvaliteten försämras.  Där politiker gläds över kapade vård-
köer ser vi undanträngning av kroniskt sjuka till förmån för patienter med lättare åkommor.  Där politiker ställer krav på 
kortare handläggningstider på akutmottagningarna ser vi hur patientsäkerheten hotas. Där politiker ser rationaliseringar, 
ser vi brist på vårdplatser och måste ägna en stor del av vår arbetstid till att leta sängar till patienter, eller skicka hem sjuka 
i brist på platser. Där politiker uppfattar kortade vårdtider som effektivisering oroas vi över ökat antal återinläggningar och 
komplikationer. 

Vi vill, liksom politikerna, ha en kostnadseffektiv sjukvård. Men vi tror att dagens system är kontraproduktivt och snarare 
skapar större kostnader och sämre resultat. Vi är allvarligt oroade över dagens sjukvård. Vi har hittills gjort vårt yttersta 
inom de villkor som råder, men nu är det dags att ändra villkoren.

Rammeteksten er sakset fra «Läkaruppropets hjemmeside»
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Under de senaste årtiondena har 
flera statliga utredningar föreslagit 

sammanslagning av landsting till större 
regioner, och så har också skett i Västra 
Götaland (1,6 miljoner invånare) och 
Skåne (1,3 miljoner invånare). I övriga 
landsting har intresset för regionbild-
ning varit svalare.  Landstinget i Hall-

land och Gotlands kommun  har istället 
ombildat sig själva till regioner som  
en markering att de inte vill lämna 
över sitt självbestämmande till en stor-
region. Andra har istället  startat mer 
löst samarbete i grupper om sex-sju 
landsting främst inom sjukvård.  I dag 
har 14 av landstingen invånarantal 

under 300 000 invånare. Minst är  
Gotland med 57 000 och Stockholms 
läns landsting är störst med 2,2 miljo-
ner invånare. Det finns ännu landsting 
i Sverige med flera småsjukhus, till 
exempel Gävleborg som har sex sjuk-
hus på en befolkning om drygt 270 000 
invånare.

Ny sykehusstruktur i Sverige
(Alle skal visst gjøre de samme feilene)

Av Karin Båtelson, ordförande Sjukhusläkarna

I Sverige råder kommunalt självstyre. Det innebär att Sveriges 
290 kommuner och 21 landsting och regioner alla har egen be-
skattnings- och beslutanderätt. Detta medför att processen 
med sammanslagningar av sjukhus i Sverige pågått under lång 
tid, går i olika takt och saknar nationell samordning. 

››
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De tre storstadsregionerna Stock-
holm, Göteborg och Malmö-Lund  
har genomfört hårt kritiserade och 
turbulenta sjukhusfusioner. Först ut 
var Sahlgrenska universitetssjukhuset  
i Göteborg, som bildades 1997 med 
sammanslagning av tre sjukhus.  
Karolinska universitetssjukhuset  
fusionerades 2004 och Skånes univer-
sitetssjukhus 2010. Både Sahlgrenska 
och Karolinska hörde efter samman- 
slagningarna till Europas fem största 
sjukhus räknat i antalet anställda. 

I alla de tre storstadsregionerna 
pågår nu nya omstruktureringsproces-
ser med sinsemellan olika syften. I 
Stockholm ska merparten av den hög-
specialiserade sjukvården flyttas till 
Nya Karolinska sjukhuset (klart 2016) 
och övrig verksamhet flyttas ut till 
många små närsjukhus. I Västra Göta-
land pågår koncentration till flera 
 separata centrumbildningar. 

Karaktäristiskt för sammanslagning-
arna är att verksamheten fortsätter på 
flera orter men i omstrukturerad form. 
Även fusioner i mindre landsting följer 
samma mönster, exempelvis Blekinge-
sjukhuset som finns i två städer och 
Hallands sjukhus i tre. Kliniker slås 
samman över geografiska gränser och 
får en gemensam ledning. I vissa regio-
ner och landsting har läkare sin anställ-
ning utan  ortsangivelse och det är 
 vanligt att resa fram och tillbaka mellan 
orter och byggnader, till och med under 
samma dag.  En annan aspekt av den 
pågående koncentrationen av verksam-
heter olika delar av samma sjukhus är 
att sjukvården styckas upp så att patien-
ter som behöver flera insatser, exempel-
vis både medicinska och kirurgiska, 
måste transporteras runt mellan olika 
orter. Helhetssynen på patientens vård 
går förlorad och patientsäkerheten 
riskerar att försämras till följd av detta. 

Det finns ofta starka opinioner från 
lokalbefolkning och sjukhusanställda 
för att behålla de små sjukhusen. I 
många fall har det lett till att sjukhus 
fått vara kvar men stegvis förlorat 
 delar av verksamheten. Situationen 
kan här skilja sig starkt mellan stor-
stadsregioner och glesbygd. Ett exem-
pel är Södertälje sjukhus i Stockholms-
regionen som var på väg att förlora 
förlossningsverksamheten. Den blev 
kvar efter starka protester och i dag är 
det stor brist på förlossningsplatser i 
hela länet och inte längre något tal om 
nedläggning. I avfolkningsbygder är 
det snarare så att både orten och dess 
sjukhus långsamt tynar bort. 

Sammanslagningsprocesserna har 
både initierats av en ambition att spara 
pengar och även att bryta upp gamla 
strukturer. Exempelvis fattades ett 
snabbt beslut om fusion av Karolinska 
sjukhuset när kraftiga budgetunder-
skott väntade i landstinget. Fusionerna 
har dock visat sig dyra både i form av 
kompetenstapp och nedsatt sjukvårds-
produktion samt att gigantiska admi-
nistrativa överbyggnader tillkommit. 
Storsjukhusen ökar också  avståndet 
mellan dem som arbetar «på golvet» 
och ledning och  inte minst  till stöd-
jande funktioner som löneadministra-
tion och IT-support, vilket skapat mer-
arbete. IT-systemen har inte alltid 
förändrats i takt med organisationen. 
Även inom samma region eller stor-
sjukhus kan det finnas flera olika 
 system som hindrar att information 
förs över mellan enheter. 

Flera av de stora sjukhussamman-
slagningarna i Sverige har genomförts 
genom snabba politiska beslut. Det 
fackliga inflytandet har varit litet och 
protesterna starka. Förslagen om ny 
struktur kommer ofta från adminis-
tratörer och politiker utan förankring  
i läkarprofessionen. Detta kan då leda 
till att väl fungerande verksamheter  
slås sönder och flyttas ut till orter som 
saknar förutsättningar för uppdraget. 
Ett exempel är den planerade koncen-
trationen av ögonsjukvården i Skåne  
till det lilla Landskrona sjukhus,  
vilket dock stoppats genom fackliga 
protester.   •
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Men det er altså noen ulikheter. 
Regionene er ikke foretak som 

hos oss, men styres av folkevalgte. 
Sykehusets ledelse sorterer rett under 
regionens embetsverk. Legene ser 
stadig ut til å ha en viktig stemme i 
utviklingen av helsetjenestene. Det 
pågår nå et større prosjekt med re-
strukturering av hele den danske syke-
husstrukturen, igangsatt etter initiativ 
fra legeforbundet.

Den brede oppstandelsen som har 
dominert helsedebatten i Norge og 
Sverige har vært mindre tydelig i  
Danmark. Etter å ha samtalt med danske 
overleger i kurssammenheng sitter jeg 
med inntrykk av at tilstanden kan sam-
menlignes med vår hjemlige situasjon 
for 5-10 år siden; presset ressurssitua-
sjon, enkelte tullete kvalitetsmål, men 
alt i alt fungerer ting rimelig greit. De 
opplever ingen offensiv ny linje fra 

HR-medarbeiderne i sykehuset. Det 
overordnede arbeidsgiveransvaret 
ivaretas av en regionsammenslutning; 
De Danske Regioner. Organisasjonen 
beskjeftiger seg ikke med virksomhets-
styring, men lønnsutbetalinger mv, 
samt er forhandlingsmotpart i de 
 sentrale forhandlingene. 

Muligens kommer de etter, men er 
det også uttrykk for en annen utvik-
ling? Er forskjellene også uttrykk for 

The state of Denmark, 
not so rotten…?

Innlegg av styremedlem Christian Grimsgaard

Selv om det er ulikheter mellom spesialisthelsetjenesten i Danmark og Norge 
er fellestrekkene iøynefallende. Danmark gikk fra en fylkeskommunal modell til 
5 regioner i 2007. Sykehusene er slått sammen til større enheter, og mange 
mindre sykehus legges ned. I forbindelse med nye sykehusbygg reduseres 
sengeareal og plasser, og liggetiden presses ned. I en del sykehus opplever 
mange leger at innflytelsen svekkes. 

››
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en noe mer konservativ grunnholdning? 
Et eksempel er fusjonene som har vært 
tvunget i gjennom i de nordiske hoved-
stedene. Både i Oslo, Stockholm og 
andre store byer i Sverige har dette ført  
til store problemer. I København har 
man unnlatt å slå sammen de store syke- 
husene, men i stedet samlet enkelte 
fagområder ved færre sykehus, og 
etablert en felles overbygning for 
 universitetsdelen; København Univer-

sitetssykehus. Derfor har de heller ikke 
støtt på de store problemene som vi 
har sett i Oslo, og som refereres fra 
Skåne i dette nummeret. 

Mange danske leger knytter forvent-
ninger til den nye sykehusorganiseringen 
som etableres i disse dager. Den danske 
geografien er jo diametralt ulik vår egen, 
og muliggjør mange ulike løsninger. 
Modellen man nå har endt ut med er 
basert på et prinsipp om en dør inn 

gjennom et Felles Akutt Mottak. Her 
må det være tilstedeværelse av kompe-
tent personell fra de ulike spesialitetene. 
Ut fra betraktninger om behandlings-
volum har man så dedusert seg ned til 
en optimal sykehusstørrelse mellom  
2 og 400 000. Dette tankesettet og 
denne modellen er åpenbart helt 
 uegnet for våre hjemlige forhold. 
 Reisetiden på tvers av Danmark er 
kortere enn mange norske fylker. 

Det bygges nå store sykehus som 
muliggjør samling av mange mindre 
enheter mange steder i Danmark. 
 Dette vekker også sterke følelser i 
mange lokalsamfunn, og blant mange 
leger som jobber ved de mindre syke-
husene. Deres innvendinger blir, som 
vi også har opplevet hjemme, ofte 
 tolket som uttrykk for lokal patriotisme 
og manglende erkjennelse av at utvik-
lingen presser frem nye løsninger. 
Leger ved mindre sykehus opplever 
seg også dårlig representert i en del 
sammenhenger beslutninger fattes, 
også i egen forening. Som i Norge opp-
lever enkelte seg utsatt for nedvurde-
ring fra kolleger ved større sykehus, og 
som i Norge opplever de at dette skjer 
på tynt grunnlag, i stor grad basert på 
fordommer. Det uttrykkes også bekym-
ring for at de mange eldre pasientene 
med sammensatte lidelser vil bli tapere, 
og at gapet mellom allmennlegenes 
kompetanse og den høyt spesialiserte 
kompetansen de nye sykehusene inn-
rettes med blir for stort. 

Samlet virker uansett det danske 
 helsestell å være ved noe bedre hel-
bred og konfliktnivået lavere enn vi 
opplever i Norge og Sverige.   •
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Kurset ble avholt på prektige Rica 
Ishavshotell som for tiden under-

gikk betydelig renovering, men hvor 
resepsjonisten kunne trøste med ved 
ankomst «de  e snart ferdi», for øvrig 
samme hotell som undertegnede lot 
seg innlosjere på etter ringerundemed 
spørsmål hvilke hotell som hadde tren-
ingsmuligheter og basseng noen år 
tilbake. Resepsjonisten svarte nei på 
dette, men repliserte raskt, «men vi  
har to bara». 

Tema på Vårkurset spant fra medisin- 
etikk-presse, legelederes situasjon, 
riktig medisinsk behandling og til 
 arbeidsmiljø. Å gå inn på alle vil føre 
for langt. Presentasjonene er å finne på 
Overlegeforeningens nettsider; https://
legeforeningen.no/yf/overlegeforenin-
gen/Begivenheter/Varkurset-2014/

Kort kan nevnes ALS saken fra St.
Olav hvor pasient og behandler kan ha 
et meget divergerende syn ifølge me-
dia. Dette understreker viktigheten av 
meget god kommunikasjon og medias 
ansvar for hvordan saker framstilles.

Media har «Vær varsom plakaten», 
fra ’36, endret og utvidet siden den 
gang med et felles etisk regelverk for 
alle som er medlem av norsk presse-
forbund. De fleste i pressen er positiv 
til denne ordningen.

Leger som ledere kan oppfattes som 
en stilling mellom barken og veden 
med en vanskelig balansegang mellom 
kollegialitet til sine medarbeidere og 

lojalitet oppad. Det er viktig å arbeide 
for at leger ønsker å lede, at det blir 
attraktivt og ikke en Urias post. 

Gir vi riktig medisinsk behandling  
og i hvilken grad driver vi med over-
behandling? 

Kneartroskopi og reseksjon av dege-
nerative meniskrupturer ved artrose 
har ingen dokumentert effekt. Scree-
ning for prostatacancer, mammografi 
screening og påvisning av cancerer-
celler som aldri utvikler seg til syptom-
givende cancer ble presentert. Pasienter 
utsettes for unødvendig behandling. 

Dette gjelder også innen psykiatrien 
hvor diagnosen ADHD har blitt en 
høyst vanlig diagnose med påfølgende 
behandling. Små barn måles og kriteri-

Referat Ofs vårkurs
i Tromsø 3. og 4 april 2014

Vårkurset ble avhold i vakre Tromsø, nesten 
70º nord, ikke med kokekaffe kokt på rå rekved 
i sur nordavind, men for de som var blitt vant  
til nærmest sommerlige følelser sørpå ble det 
en grei påminnelse om neste vinter med litt 
sludd og en god del vind. Tromsø kan for øvrig 
friste med kulinariske eventyr og vannhull av 
varierende art.

Av styremedlem 
Arne Runde

››
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ene for hva som er normalt er snevret 
inn. 

Tema arbeidsmiljø ble belyst og 
legers arbeidsmiljøs betydning for 
pasientsikkerheten. 

Helsetjenesten har mye å lære  
av andre sektorer for eksempel fly-
medisin. 

Det er like stor risiko for ulykkesdød  
å være pasient på sykehus i en uke som 
jagerflyver i et år. Organisatorisk 
 redundans er kanskje luftfartens 
 ypperste verktøy. 

Pasientsikkerhet og kvalitet er ikke 
mulig uten fokus på arbeidsmiljø. Nær 
og god ledelse er viktig. 

Posten metoden: i løpet av 5 år økte 
rapporteringen av nesten ulykker. Men 
antallet ulykker gikk ned. 

Deltagerne fikk også opplyst av stats-
sekretæren at sykehuslegene har et 
ansvar og  ikke driver privat blomster-
butikk hvilket frembrakte en viss grad 
av munterhet og i grunnen ikke ble 
motsagt. Leger er litt spesielle fordi de 
i mange sammenhenger har ulike 
 roller. De møter pasienten, har leder-
ansvar og har en forbilderolle for 
 ansatte og pasienter

Ordinært landsrådsmøte ble smidig 
ledet og omhandlet viktige temas som 
leger som ledere, vårens forhandlinger, 
akuttmottak, reservasjonssaken, ut-
danningspermisjon og fond III etter-
fulgt av hyggelig og delikat bespisning 
og egenkomponerte melodiøse toner 
fra den lokale gitaristen og sangeren 
June Egerton.  •
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Folketinget vedtog i 2005 en kom-
munalreform, der nedlagde de 14 

amter, som havde ansvaret for driften 
af sygehusene. Reformen gennem-
førtes i 2007, hvor fem nye regioner 
blev oprettet til at varetage opgaven. 
De nye regioner mistede retten til at 
opkræve skatter og dermed styre en 
del af sygehusenes økonomi. Nu er det 
staten og til dels kommunerne, der 
fastlægger de økonomiske rammer. 

Oprettelsen af fem store regioner  
har for alvor sat skub i samlingen af 
behandling på færre og større enheder. 
Politikerne i regionerne kunne se klare 
økonomiske fordele, bl.a. fordi man 
kunne spare dyr bemanding i aften og 
nattetimerne på de små sygehuse, som 
blev lukket. Og lægerne bakkede gene-
relt op, fordi samlingen af behandling 
betød et løft for kvaliteten. Det gjaldt 
især kræftområdet.

Desværre har processen været ujævn.  
I nogle regioner gik man hurtigt til værks 
med lukninger og fusioner, mens man 
andre steder satte lokalpolitiske hensyn 
over de sundhedsfaglige og beholdt små 
sygehuse. Men disse regioner kom i de 
følgende år under pres, fordi Folketinget 
gav landets øverste sundhedsfaglige myn-
dighed, Sundhedsstyrelsen, nye «mus-
kler». Fra at være udelukkende rådgiven-
de har styrelsen nu bemyndigelsen til at 
diktere, hvilke regioner der må udføre 
højt specialiseret behandling, og hvor 
behandlingen skal placeres. 

Udviklingen har som nævnt ført til,  
at antallet af sygehuse til betjening af de 

ca. fem mio. borgere er faldet med  
næsten 40 pct., og at afdelingerne på 
sygehusene er vokset tilsvarende. I dag 
ser vi anæstesi-, kirurgiske og medicinske 
afdelinger med flere hundrede ansatte. 
Det har givet mulighed for at styrke 
fagligheden og udviklingen af speciali-
seret og subspecialiseret behandling og 
diagnostik på alle de store sygdomsom-
råder, og det er vurderingen, at denne 
udvikling har ført til højere kvalitet i 
både diagnostik og behandling.

Regionsdannelsen og centraliseringen 
af behandling førte ikke til større frustra-
tion blandt landets overlæger som helhed. 
Men det er klart, at især de mange afde-
lingsfusioner betød, at mange fik ny 
arbejdsplads, nye kolleger og nye chefer, 
hvilket sluger tid og ressourcer. Men 
overgangen fra klassisk rammestyring til 
new public management var sket nogle 
år før strukturreformen, især med indfø-
relsen af drg-afregning og udvidet frit 
sygehusvalg for patienterne, som til-
stræbte en vis markedsgørelse af syge-
husvæsenet. Især reglen om frit valg af 
sygehus efter en måneds ventetid gav 
udpræget frygt for overbehandling.  
Den regel er i øvrigt ændret nu.

Udfordringen for såvel læger, de 
 øvrige personalegrupper og patienterne 
har derimod især handlet om at få orga-
niseringen til at fungere på de nye store 
sygehuse og afdelinger. Ledelsernes 
«span of control» er vokset mærkbart. 
En ledende overlæger kan i dag være 
ansvarlig for et budget på flere hundrede 
mio. kr., men er uden nævneværdig 

support fra f.eks. økonomer. Samtidig er 
afstanden til den administrative ledelse 
i regionen betydeligt større end i amter-
nes tid. Det bidrager til at gøre beslut-
ningsprocesser mere bureaukratiske. 
Specialisering og subspecialisering har 
gjort planlægning af patientforløb til en 
akilleshæl i sundhedsvæsenet.

Reformerne fulgtes ikke af skrappere 
økonomiske krav; disse kom til gengæld 
med finanskrisen i 2009, som for første 
gang førte til masseafskedigelser i sund-
hedsvæsenet. Overlægerne er især 
kommet i klemme, når det gælder tid og 
arbejdspres. De i forvejen store krav til 
produktivitet er steget yderligere, og 
mængden af krav om dokumentation og 
registrering er øget. Noget af dette har 
været drevet af faglige ønsker om bedre, 
mere ensartet kvalitet i behandlingen, 
men der er også indført en række bure-
aukratiske krav, der ikke har nogen 
effekt, men tager mere og mere tid.

Den stramme økonomi, registre-
ringskrav og de ledelsesmæssige ud-
fordringer gør, at flere overlæger 
 oplever stigende arbejdspres og mindre 
indflyd else. Det risikerer at fremme en 
lønmodtagerholdning frem for en leder- 
holdning, hvilket vil undergrave både 
effektivitet og kvalitet i behandlingen. 
Der er derfor brug for større råderum 
lokalt, bedre dialog mellem fagfolk, 
administration og politikere og en 
oprydning i dokumentationskrav, så 
man fokuserer på kvalitet i kerneydel-
sen, f.eks. via kliniske databaser og 
nationale kliniske retningslinjer.  •

Den danske sygehusreform
– fordeler og ulemper

På ti år er antallet af sygehuse i Danmark faldet fra 80 til 50. Det er blot ét  
billede på den centralisering af behandling og diagnostik, der har fundet  
sted, og som har været drevet af såvel faglige som økonomiske og politiske  
hensyn. Bag denne udvikling ligger en stor reform af den offentlige sektor  
i Danmark. 

Av Anja Mitchell, formand for Overlægeforeningen og Foreningen af Speciallæger››
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Den lenken og boken «Vildveje i  
Velferdsstaen» av fortatteren Verner  
C Petersen – dansk professor i ledelse 
ved Århus Universitet kan være opp-
byggende og underholdende lesning i 
ferien.  Uroen i sykehusene er en del av 
et større bilde – mange offentlige orga-
nisasjoner har over år opplevd en epo-
kegjørende endring i styringsstruktu-
rer og filosofi. Dette er bare en del av 
hva selve Velferdsstaten også veder-
kvegs – et systemskifte. Dette er noe vi 
er en del av og nok ikke noe vi kan ta 
avstand fra eller «melde oss ut av»! 

Petersen er imidlertid svært skeptisk 
til på vår tids kullsviertro på kartleg-
ging og målstyring og retningslinjer. 
Han skriver med stort engasjement om 
hvordan man aksepterer dårlige para-
metre og «måler det som kan måles» 
selv om det «halverer virkeligheten» – 
det blir «intet rum for den tavse viden», 
selvstendig tanke og beslutning er 
egentlig nettopp ikke ønsket, fordi man 
nettopp ser ensretting som kvalitets-
fremmende. I dette systemet  der pro-
sedyreboken er bibel finner man det 
selvsagt å nedfelle i skriftlig form hvor-
dan man «foretager en støvsugning» 
som hjemmehjelp.

Også fremveksten av rettigheter   
vies oppmerksomhet fordi det flytter 
ansvaret for eget liv bort fra individet 
og over på samfunnets mange institu-
sjoner. På denne måten krever vi at 
staten – og andre skal stå på pinne for 
oss – mens vi stadig tenker mindre  
på egne plikter; vi blir dårligere sam-
funnsborgere.  Mange gode eksempler 
 hentet fra helsevesen, men også fra 
andre yrkesgrupper og offentlige rom. 

Boken er relansert i 2009 med et 
etterord som reflekterer litt hva som  
er skjedd side førsteutgivelsen – ikke 
mye. Han maner til å se skavankene 
ved systemet som gjennomsyrer hele 
landskapet og  ikke løpe ut i luften som 
«Anders And» når han løper ut for 
kanten av et stup – når han ikke ser 
ned, går det bra en stund.

Morsom og lettlest – ammunisjon  
for «systemkritikere».

«Verdibasert ledelse» var en betegn-
else han selv fant opp – «men som jeg 
ha brukt resten av livet på å forsøke å 
slå i hjel», er ett av de mange uttrykk 
man sitter igjen med etter å ha lest bok 
og intervju.

God sommer!     

HVA FANDEN,  
FAYOL OG TAYLOR HAR SKABT

BOKANMELDELSE:
Av Arild Egge

https://www.lederne.dk/ledelseidag/Artikler/Seogeftermndogaar/2009/nrtofebruar/hvadfandenfayologtaylorharskabt.htm

VILDVEJE I VELFERDSSTATEN 

VERNER C. PETERSEN

INFORMATIONS FORLAG

1264 KØBENHAVN

ISBN:978-87-7514-2606
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Prosessen hit involverte mange i 
sekretariatet og organisasjons-

leddene i Legeforeningen, inkludert 
Landstyret 2013. Arbeidet tok lenger 
tid enn beregnet og ble mer kompleks 
enn vi trodde. Landsstyret 2013 på-
pekte en rekke forhold som burde 
avklares eller dekkes bedre. Ikke minst 
var det mange sterke stemmer for 
 lokalsykehusene av ulike størrelser. 

Vi har hatt en krevende vei med balanse- 
gang mellom mange viktige hensyn. 
Norge har mange fjorder og fjell, mye 
dårlig helikopter-vær i perioder. Pasient-
ene trenger både bredde- og spisstilbud. 
Men det er ikke bare lett å definere spiss 
eller bredde, som kan beskrives på ulike 
nivåer. Noen trenger sykehuset nærmere 
enn andre, men alle vil ha høy kvalitet. 
Og dessuten er det ikke lett å se langt inn 
i fremtiden på et samfunnsområde der 
fremganger skjer så raskt.

Hovedinnretningen er at vi har tatt 
utgangspunkt i pasientenes behov, og 
første kapittel heter ”Pasientenes syke-
hus”. Men hvem er pasienten? Det er 
kronikerne med vanlige tilstander og 
behov for hyppige besøk, og multi-
traumepasienten som skal flys til et  
av få store sykehus. Og mange fagom-
råder/spesialiteter er innbyrdes av-
hengig av hverandre.

I tillegg til forskjeller mellom pasi-
enter, behov og muligheter og av-
stander og værforhold, er det også mer 
ideologiske forskjeller. Noen er tilheng - 
ere av store sykehus som kan dekke det 
aller meste, andre av mindre sykehus 
og ser mange fordeler med dem.

Et viktig punkt for oss har også vært 
robuste fagmiljø. Men heller ikke dette 
er det lett å definere.

Når rapporten nå er ferdig, er det 
satt opp en kortversjon med åtte hoved- 
punkter, hver av dem med tre-seks 
helsepolitiske standpunkt. Hoved-
punktene følger kapittelinndelingen  
og er:
• Pasientenes sykehus
• Utviklingstrekk og nye behov
• Gode og robuste fagmiljøer
• Størrelse på sykehus
• Ledelse og kompetanse i sykehus
• Finansiering av sykehus må styrkes
• Behov for investeringspakke
• Bedre rolleavklaring og åpenhet

Regjeringens vei videre med planar-
beidet er at Helse- og omsorgsdeparte-
mentet reiser Norge rundt og besøker 
alle foretak, om ikke alle sykehus. De 
startet i nord. Målet er å bli kjent med 
nå-situasjonen, på godt og «vondt» og 
ikke glansbildene prominente besøk 
ellers gjerne blir møtt med.

Dessuten skal det opprettes tre 
 ekspertgrupper; En med pasienter/
brukerorganisasjoner, en med organi-
sasjonene i arbeidslivet (deriblant 
Legeforeningen), og en med en gruppe 
eksperter på høyst ulike områder. 
 Videre regner vi med mer uformell 
kontakt til nytte for alle parter.

Planen skal så legges frem for 
 Stortinget høsten 2015.

Regjeringens plan har allerede nå 
høstet noe strid. Regjeringen har anty-
det at planen kommer til å inneholde 

prinsipper, men i liten eller ingen grad 
geografiske navn. Da har opposisjonen 
lurt på om planen klarer å rydde opp i 
lokale stridigheter og andre hindringer 
for endelig avgjørelse om hvor sykehus 
skal ligge og hva de skal inneholde.

Jeg tror nok at regjeringen vil erfare 
det vi gjorde, nemlig at mye er enda 
mer komplekst enn vi trodde i starten.

Et hovedpoeng for oss må uansett 
være: Faglighet og kvalitet i alle ledd 
må stå sentralt, uansett hva innholdet 
skal være. At også samfunnsøkonomiske 
hensyn etc. skal telle med, blir Stor-
tingets oppgave å balansere.

  Ideen om en nasjonal sykehusplan 
kom opprinnelig fra Overlegeforeningen, 
og vi kan særlig takke daværende leder 
Arne Refsum for ideen. Dernest ble 
Nasjonal sykehusplan et av Legeforen-
ingens satsingsområder og dermed 
utgangspunkt for «statusrapporten». 
Heldigvis ble Nasjonal helse- og syke-
husplan regjeringens politikk.

Det er nå grunn til å takke alle som 
har bidratt, ikke minst fra Ofs side. 
Særlig har Christian Grimsgaard og 
Odd Grenager bidratt ekstra på opp-
løpssiden. 

Vi har valgt å ikke ta med mange 
tallstørrelser, for eksempel på opptaks-
områder, da vi var redd for at slike tall 
med all sin usikkerhet ville bli opp-
fattet som hugget i stein. Selv om 
 rapporten ikke er så konkret som 
 mange kanskje trodde den ville bli i 
utgangspunktet, er det all grunn til å 
tro og håpe at regjering og Storting vil 
dra nytte av vårt innspill.  •

Nasjonal sykehusplan
- veien hit og videre

Av Ofs leder Jon Helle

Legeforeningens statusrapport, «Sykehus for fremtiden – Innspill til nasjonal 
sykehusplan» er ferdig. Nå håper vi den kan være et bidrag til arbeidet i  
Regjering og Storting.

››

Nasjonal sykehusplan
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Bakgrunnen for at Norsk overlege-
forening fremmet kravet om en 

slik plan var den håpløse situasjonen 
Stoltenberg-regjeringen hadde satt 
både seg selv og sykehus Norge i, ved  
å love at ingen sykehus skulle legges 
ned. Politisk retorikk gjorde det nemlig 
mulig å tømme sykehuset for oppgaver. 
Kravet om en slik plan ble raskt hele 
Legeforeningens politikk, og man har 
nå brukt noen år på å utmeisle Lege-
foreningens politikk.

Rapporten består av et punktpro-
gram på 8 punkter, og hvert punkt har 
fått et kapittel i rapporten.
• Pasientens sykehus
• Utviklingstrekk og nye behov
• Gode og robuste fagmiljøer
• Størrelse på sykehus
• Ledelse og kompetanse i sykehus
• Finansiering av sykehus må styrkes
• Behov for investeringspakke
•  Bedre rolleavklaring og større åpenhet.

Pasientenes sykehus: Tar for seg den 
nye pasientrollen, med en informert  
og «kravstor» pasient, som selv deltar 
aktivt i utformingen av behandlingen. 
Det etterlyses en tydelig nivåinndeling 
av sykehusene, lokalsykehus, sentral- 
eller områdesykehus og regionssyke-
hus. Inndeling og funksjonsnivå må 
sees på tvers av foretaks-, fylkes- og 
regionsgrenser.
Utviklingstrekk og nye behov: Opp-
gaveglidning mellom spesialitetene og 
mellom yrkesgrupper, samt nye arbeids- 
former som miniinvasiv kirurgi og 
dagbehandling har endret sykehusene. 

Norge har svært få sykehussenger, 
meget kort liggetid og en meget 
høy beleggsprosent (93,1%) sam-
menlignet med OECD. Fremtidige 
endringer i demografi, befolk-
ningstetthet og bosettings-
mønster viser bl.a. at befolkningen 
vil øke med 1 mill innbyggere 
frem til 2030, noe som krever økt 
tilbud, der hvor befolkningen 
vokser.
Gode og robuste fagmiljøer:  «Ut-
fordringen for sykehusene er å tilby 
bred medisinsk kompetanse for store 
pasientgrupper samtidig som man 
klarer å tilby spisskompetanse til de 
som trenger det». Kapittelet drøfter hva 
bredde og spisskompetanse er, og at 
sykehus av forskjellig størrelse vil ha 
behov for å organisere seg forskjellig for 
å ivareta pasientenes behov. Utfordring-
ene ved å opprettholde robuste fagmiljø-
er er større for de små sykehusene. 
 Konsekvensene av den foreslåtte nye 
spesialitetsstrukturen drøftes, og kravet 
om minimum 6 delt vakt fastsettes.
Størrelse på sykehus: Undersøkelse 
viser at 80 % av den norske befolkning 
har mindre enn 1 times reisevei til 
lokalsykehus, bare 6 % har mer enn  
1,5 timer. Det å opprettholde en så 
desentralisert sykehusstruktur gir 
utfordringer når det gjelder spiss/
breddekompetanse, robuste fagmiljøer 
og nødvendig volum for å opprettholde 
kompetanse. Legeforeningen fastslår 
kravet om at sykehus med akuttfunk-
sjoner skal ha beredskap innen indre-
medisin, kirurgi og anestesi, samt til-

gang til lab og røntgen. Det refereres 
en rekke undersøkelser om hva som er 
optimal størrelse på sykehus, og senge-
tallet antydes å ligge mellom 200-500 
senger.
Finansieringssystem/investerings
pakke: Det etterlyses en gjennomgang 
av hele finansieringssystemet, med ISF/
DRG, kvalitetsbasert finansiering (som 
startet forsiktig i 2014), fordelingen 
mellom regionene «(Magnussenutvalg») 
, investeringsbehov og en investerings-
pakke på 70 mrd kr , momsrefusjon for 
medisinsk teknisk utstyr og lånerammer. 
I motsetning til den politiske retorikken 
gjennom mange år viser det seg at Norge 
bruker relativt lite på helse, og at det 
spesielt trengs investeringer i sykehus-
bygninger.
Bedre rolleavklaring:  Her tar Lege-
foreningen til orde for at flere av  
RHFenes oppgaver løftes opp til Stor-
tinget, andre oppgaver flyttes ned til 
foretakene. De oppgavene som blir 
igjen på det regionale nivået bør ivare-
tas av RHFene som et forvaltningsnivå, 
uten eget styre. Altså går Legeforeningen 
nå inn for å legge ned RHFene slik de 
er i dag.  •

Nasjonal sykehusplan

Av Arne Laudal Refsum, redaksjonskomiteen

Legeforeningens statusrapport for 2013 
er snart klar, ett år forsinket. «Sykehus 
for frem tiden» - innspill til nasjonal Syke-
husplan har vært på høring i organisa-
sjonen, og var en del av sakspapirene  
til landsstyremøtet. 

››

Nasjonal sykehusplan

Foto: Sturlason
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https://www.facebook.com 
/pages/Norsk-overlegefore-
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God ledelse hindrer 
«energilekkasjer» og uro

Innlegg av direktør Anne Kjersti Befring,
 jus og arbeidsliv

››
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–  Lovkrav som skal oppfylles   
Årets vinner av Legeforeningens lederpris uttrykker  
kravene til ledere i noen setninger: -  Vi må snu pyramiden 
og være opptatt av hva sykehuset skal levere. Som leder er 
jeg en tilrettelegger, sier direktør Per Bleikelia. I dette ligger 
at han må ha oversikt over  virksomheten og være i tett dialog 
med ansatte. Det er ingen glavalag som hindrer informa-
sjonsflyt og innflytelse for de som står med det daglige  
ansvaret for å levere tjen ester. 

Ledere som aktivt involverer og benytter sine ansattes 
kompetanse, som er lydhøre for innspill og som lar ansatte 
oppleve eierskap til virksom heten, oppnår som regel moti-
verte og engasjerte medarbeidere. Medarbeidere som yter 
mer. Et ensidig press og bruk av styringsretten har en 
 kostnadsside som kan være langt større enn en kortsiktig  
gevinst. De siste årene har informasjonen fra sykehus  
endret seg. Mye kan tyde på at både ansatte leger og ledere  
i sykehus har fått redusert innflytelse over driften av en-
heter i sykehus og redusert opplevelse av eierskap. Samar-
beidet mellom de som beslutter og de som gir tjenester,  
er svekket.  Avstanden øker med flere enheter og lag med 
ledere, men beslutningstakere er like avhengig av informa-
sjon om situasjonen der pasientbehandlingen foregår som 
grunnlag for beslutninger, uavhengig av størrelse. Ledere av 
større virksomheter må legge ned beslutningsansvar og 
nødvendig handlingsrom for virk somheten for å oppnå god 
drift, og sørge for flyt av informasjon.  Lederrollen vil endre 
innhold og  karakter etter nivåer selv om essensen i god 
ledelse vil være det samme. Riksrevisjonens kritikk om at 
det tar for lang tid før en uheldig «kurs» blir  korrigert, kan 

være et uttrykk for  systemsvikt og at informasjonen ikke 
flyter godt nok i systemene. Et krav som er felles for alle 
nivåer i ledelses og styringslinjen er oppmerksomheten mot 
kjerneoppgavene i sykehus – altså mot det som skal leveres 
av tjenester. Uten denne oppmerksomheten på alle beslut-
ningsnivåer vil det ikke være mulig å opprettholde et godt 
og forutsigbart sykehustilbud til befolkningen. Innenfor en 
bevilgningsøkonomi er det også avgjørende med informa-
sjon til politiske myndigheter om behov og om de forvent- 
ninger som kommer til uttrykk kan innfris.  

For å overholde lovbestemte plikter må toppledelsen ha 
informasjon og kunne påvirke utviklingen i sykehuset i 
samsvar med det samfunnet forventer.   Samfunnet har en 
rekke forventninger til sykehus som kommer til uttrykk 
gjennom at samtlige partier går til valg på å styrke sykehus-
tilbudet til befolkningen og gjennom at Stortinget vedtar 
lovkrav til sykehusene og bevilger ressurser med mål om å 
øke tilgjengelighetene til sykehusbehandling, korte ned 
ventetid og for at sykehustilbudet skal være kvalitativt godt. 
Det er helseministeren som har ansvaret som eier for syke-
husene. 

- Eieransvaret for sykehusdriften
Helseforetaksloven har regulert foretaksmøtet som  
øverste formelle instans for beslutninger, se helseforetaks-
loven § § 16. Eierstyring. Foretaksmøtets myndighet mv.: 
Eiere utøver den øverste myndighet i foretak i foretaksmøte. 
Eier kan ikke utøve eierstyring i foretak utenom foretaks-
møte.. Eier kan avholde felles foretaksmøte for foretak med en 
eier. Eiere kan utenfor foretaksmøte tildele foretak bevilgning 

Ledere må være opptatt av medarbeidere  
og deres muligheter for å gi helsetjenester.
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og sette vilkår for tildelingen. Departementet skal årlig  
avholde foretaksmøte i løpet av årets to første måneder for  
å fastsette økonomiske og organisatoriske krav og rammer  
for regionale helseforetak.

Helseministeren har også et over ordnet ansvar for hele 
helsetjenesten, i tillegg til eieransvaret,  og for utdanning av 
helsepersonell. Det kan med føre interessekonflikter.  De 
regionale helseforetak skal utøve eierskapet og gir også 
mandatet til arbeidsgiverforen ingen Spekter, sammen med 
sykehusdirektører, når det gjelder arbeids situasjonen og 
arbeidsvilkår i sykehus. Det er et visst skille og en deling av 
ansvar mellom eier og arbeidsgiver rollen, men denne er 
ikke entydig. Selv om det operative ansvaret er lagt til andre 
har eier et ansvar for rammene for pasienttilbudet og for 
arbeidsforhold. Eier er også ansvarlig for den arbeidsgiver-
politikken som føres i egne virksomheter, men det må  skilles 
på rollen som eier av sykehus og øverste politiske ansvarlig 
for hele helsetjenesten.   

- Helseforetakets ansvar for sykehusdriften
Med helseforetaksreformen ble det forutsatt autonome 
helseforetak med betydelig handlefrihet og et tydelig 
 plassert ansvar. Loven legger fortsatt opp til denne 
 modellen, se blant annet helseforetaksloven § 6: «Foretaket 
har selv  rettigheter og plikter, er part i avtaler med private og 
 offentlige myndigheter og har partsstilling overfor  domstoler 
og andre myndigheter»

Det er i loven lagt til grunn at det enkelte helseforetaket 
er et eget rettssubjekt som har og kan påta seg forpliktelser 
gjennom avtaler. 

Vi ser i flere saker at ansvaret for situasjonen i sykehus 
skyves mellom nivåene. Det er et uttrykk for at det er 
 vanskelig å skille mellom ansvaret i det enkelte sykehuset  
og ansvaret for de regionale helseforetakene ved styring  
og fordeling av ressurser.

- Tilretteleggingsansvaret
I lovgivningen pålegges helseforetaket ved styret og   
direktør et overordnet ansvar for pasienttilbudet med  
plikt til å tilrettelegge slik at lovkravene kan overholdes. 
Ledere på alle nivåer har et tilretteleggingsansvar. Dette 
uttrykkes i helselovgivningen som et systemansvar.  
Arbeidsmiljøloven,  Hovedavtalen og tariffavtaler stiller  
også krav til tilrettelegging, informasjon, involvering og 
samarbeid. Eier og arbeidsgiver har tilretteleggingsplikt, 
noe som blant annet fremgår av helselovgivningen og 
 arbeidsmiljøloven. Kjerneoppgavene må være tema i hele 
styringslinjen for at ledelsen skal kunne tilrettelegge for 
pasientbehandling og for å unngå «krysspress» der verdiene 
skapes. 

Både lovkravene og avtalene setter grense for styrings- 
r etten og skal  implementeres i virksomheten. 

For å kunne oppfylle disse forplikt elsene må det være  
nær sammenheng mellom ansvar og myndighet, god 
 informasjonsflyt i lederlinjen i sykehuset og godt  
samarbeid mellom  ledere og ansatte. 

I lovgivningen er kjerneoppgavene for sykehus beskrevet,  
jf spesialist helsetjenesteloven § 3-8: :
1. pasientbehandling,
2. utdanning av helsepersonell,
3. forskning, og
4.  opplæring av pasienter og pårørende.

Disse oppgavene kan også omtales som verdiskapningen  
i sykehus. Stortinget gir lover og treffer vedtak om bevilg-
ninger, men det er ingen direkte sammenheng mellom 
 lovkrav og ressurs tilgang med unntak for rettigheter og 
ressurser etter folketrygdloven. Ytelser etter folketrygd-
loven utløses når vilkår ene er oppfylt, enten det gjelder 
sykepenger eller  legehjelp hos fastlege eller avtalespesialist.  
For sykehus defineres det et budsjett med en forutsetning 
om at lovkrav til behandling skal kunne oppfylles. I bud-
sjettprosessen og i styring av sykehus er det således av  
avgjørende betydning med vurdering av om lovkrav om 
behandling kan  oppfylles. Ledere på alle nivåer og styre-
leder har ansvar for å formidle informasjon videre dersom 
rammene er for stramme til å kunne oppfylle forpliktelser, 
til eier og Storting. Ved svikt i informasjon er det risiko for 
en uønsket «forvitring» av sykehustil budet i strid med det 
som har vært forutsatt av Stortinget.  

Det stilles en rekke krav til arbeidsmiljøet i arbeidsmiljø- 
loven § 4-1.  Tilretteleggingsansvaret i arbeids miljøloven  
§ 4-2 har som formål å  oppnå gjensidig informasjon og at 
ledelsen skal kunne tilrettelegge for at ansatte oppnår faglig 
og personlig utvikling gjennom arbeidet. Det er også et mål 
at arbeidet skal organiseres slik at det blant annet tas hen-
syn til den enkeltes arbeidsevne, kyndighet og alder. I ar-
beidsmiljøloven stilles det krav om at ledere skal vektlegge 
mulighetene for selvbestemmelse, innflytelse over egen 
arbeids situasjon og faglig ansvar. 

Arbeidsmiljøloven legger således opp til at ledere på alle 
nivåer må ha fokus på hvordan det kan tilrettelegges for å 
oppfylle disse kravene.  

§ 4-2.Krav til tilrettelegging, medvirkning og utvikling

(1)  Arbeidstakerne og deres tillitsvalgte skal holdes løpende 
informert om systemer som nyttes ved planlegging og 
gjennomføring av arbeidet. De skal gis nødvendig opp-
læring for å sette seg inn i systemene, og de skal med virke 
ved utformingen av dem.
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(2)  I utformingen av den enkeltes arbeidssituasjon skal:
a)  det legges til rette for at  arbeidstaker gis mulighet 

for faglig og personlig utvikling gjennom sitt  arbeid,
b)  arbeidet organiseres og tilrette legges under  hensyn 

til den enkelte arbeidstakers arbeidsevne, kyndighet, 
alder og øvrige forutsetninger,

c)  det legges vekt på å gi arbeidstaker mulighet til  
selvbestemmelse, innflytelse og faglig ansvar,

d)  arbeidstaker så langt som mulig gis mulighet til 
variasjon og for å se sammenheng mellom 
 enkeltoppgaver,

e)  det gis tilstrekkelig informasjon og opplæring slik at 
arbeidstaker er i stand til å utføre arbeidet når det 
skjer endringer som berører vedkommendes arbeids-
situasjon.

(3)  Under omstillingsprosesser som medfører endring av  
betydning for arbeidstakernes arbeidssituasjon, skal  
arbeidsgiver sørge for den informasjon, medvirkning  
og  kompetanseutvikling som er nødvendig for å ivareta 
lovens krav til et fullt forsvarlig arbeidsmiljø.

(4)  Departementet kan i forskrift gi nærmere bestemmelser 
om gjennomføringen av kravene i denne paragraf.

 
I helselovgivningen har eier og arbeidsgiver et tilrette-
leggingsansvar for forsvarlig drift som gjør det mulig for 
leger og annet helsepersonell å overholde sine forpliktelser  
i helse personelloven § 16, der står det:  

«Virksomhet som yter helse- og omsorgstjenester, skal  
organiseres slik at helsepersonellet blir i stand til å over holde 
sine lovpålagte plikter.»

Det er helsepersonell selv som i første omgang vurderer om 
det er  mulig å gi forsvarlig behandling etter helsepersonel-
loven § 4. Fylkesmannen og Statens helsetilsyn er tillagt 
forvaltningsansvaret for loven. I sykehus vil systemansvaret 
ved plikten til å tilrettelegge og til å tilby forsvarlige tjenester 
således baseres på om hvert enkelt helsepersonell kan over-
holde sine forpliktelser i tillegg til selvstendige forpliktelser 
knyttet til organiseringen av arbeidet. 

Denne forpliktelsen innebærer at det må legges opp til 
tett dialog og samarbeid mellom ledelsen og ansatt helse-
personell. Helsepersonellet må opplyse ledelsen om forhold 

som kan innebære at egne forpliktelser ikke oppfylles.  
Det utløser en plikt for ledelsen til å vurdere behovet for  
tilrettelegging etter bestemmelsen. 

Tjenester som tilbys eller ytes, skal være forsvarlige  
(§ 2-3). Denne bestemmelsen understreker eiers og leders 
ansvar for å sikre at den tjeneste som tilbys, er i samsvar 
med den minstestandard forsvarlighetskravet angir. Dette 
innebærer bl.a. at eier og ledelse har en plikt til å legge for-
holdene til rette slik at helsepersonellet kan utføre sine 
oppgaver på en forsvarlig måte.

Eier har også en plikt til å sørge for at personell gis slik 
opplæring, etterutdanning og videreutdanning som er på-
krevd for at den enkelte skal kunne utføre sitt arbeid for-
svarlig (§ 2-7). Forarbeidene til loven sier at det ikke er  
hensikten å gi helsepersonell et rettskrav på opplæring mv., 
men manglende opplæring mv. kan føre til et pålegg fra 
Helsetilsynet. 

Alt i alt er det i lovgivningen stilt en rekke krav som for-
utsetter tett og god dialog og samarbeid mellom helseperso-
nell og ledelse. Det at helsepersonell har et selvstendig an-
svar for sin profesjonsutøvelse er et tilleggsargument til at 
ledelsen må være tilbakeholdne med ensidig eierstyring. 

Både lovgivning og avtaler begrenser arbeidsgivers 
 styringsrett. Noen avtaler kan gå lenger enn loven. Avtaler 
av en viss varighet forut setter god og likeverdig avtalefor-
valtning med motparten. Ledelsen er  avhengig av åpenhet 
om situasjonen og de faglige premisser helsepersonell må 
gi. Arbeidsvilkår og rammer for virksomheten har betyd-
ning for åpenhet og for arbeidsmiljøet. Det å basere syke-
husdrift på ensidig styring vil ikke bare være et hinder for  
å oppfylle lovkrav og avtaler men det vil kunne svekke god 
informasjonsflyt og opplyste beslutninger og nødvendig 
dialog og samarbeid. Det vil opprettholde av standen mellom 
ledelse og klinikk og kunne medføre  uriktige beslutn inger 
og et svekket pasienttilbud. Og som Bleikelia påpeker: 
pasient tilbudet er leveransen alle skal være opptatt av.  •
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Generelt om inngåelse av avtaler
Hovedregelen er at det er avtale frihet i 
norsk rett. Dette innebærer at man som 
utgangspunkt fritt kan inngå avtaler 
med hvem man vil, og med det innhold 
man selv ønsker. Fra denne hovedregelen 
finnes det mange unntak. Enkelte lover 
og lov bestemmelser er helt eller delvis 
 preseptoriske. Det innebærer at den 
aktuelle bestemmelsen ikke kan fra-
vikes ved avtale. Dersom man har inn-
gått en avtale som strider mot 
 preseptoriske lovbestemmelser, vil 
denne delen av avtalen som utgangs-
punkt være ugyldig. Partene er da ikke 
bundet av denne delen av avtalen. 

En ansettelse innebærer at arbeids-
giver og arbeidstaker har inngått en 
avtale. En avtale blir til ved at den ene 
parten aksepterer et tilbud som den 
andre parten har fremsatt, forutsatt  
at det er overensstemmelse mellom 
tilbudet og aksepten. Dette følger av 
avtaleloven §§ 2 og 3. Hovedregelen er 
at både muntlige og skriftlige avtaler er 
bindende, med mindre annet følger av 
lov, avtale eller er forutsatt mellom 
partene. Merk for eksempel at avtale 
om prøvetid må være skriftlig for å 
være bindende, jfr. arbeidsmiljøloven  
§ 15-6. Muntlige avtaler og avtaler som 

inngås ved konkludent atferd byr imid-
lertid ofte på vanskelige bevismessige 
spørsmål.

Ofte blir en avtale til etter forhand-
linger mellom partene, hvor kontrakt-
selementene diskuteres. Disse for-
handlingene kan ha pågått over kortere 
eller lengre tid, og partene kan ha dis-
kutert noen, men ikke nødvendigvis 
alle elementer som de ønsker inn i 
avtalen. Kanskje har man blitt enige 
om noen punkter, mens andre punkter 
gjenstår. I slike tilfeller kan det tidvis 
være vanskelig å si på hvilket tidspunkt 
bindende avtale kan sies å være inn-
gått.

Hvorvidt en arbeidsavtale er inngått 
slik at partene må anses bundet, må 
avgjøres i tråd med alminnelige avtale-
rettslige prinsipper. Det må foretas en 
konkret og skjønnsmessig vurdering i 
den enkelte sak. Høyesterett har i flere 
avgjør elser ut fra en konkret vurdering 
lagt til grunn at partene blir bundet når 
de er blitt enige om alle vesentlige 
punkter i en avtale, selv om ikke alle 
forhold er avklart og undertegnet av-
tale ikke foreligger.

Spørsmålet om hva som kan anses å 
være vesentlige punkter må avgjøres 
konkret i den enkelte sak, og vil variere 

med hensyn til hvilken type avtale det 
dreier seg om. 

Skriftlig arbeidsavtale
Krav om skriftlig arbeidsavtale
Det skal inngås en skriftlig arbeids-
avtale i alle arbeidsforhold. Dette følger 
av arbeidsmiljøloven § 14-5 første ledd. 
Kravet om skriftlig arbeidsavtale gjelder 
uavhengig av om stillingen er fast eller 
midlertidig, av stillingsandel, og av 
lengden på ansettelsesforholdet.

Det er arbeidsgiver som har ansvaret 
for å utarbeide den skriftlige arbeids-
avtalen. Arbeidsgiver skal utforme et 
utkast til arbeidsavtale i samsvar med  
§ 14-6. Dette følger av § 14-5 første 
ledd, annen setning.

Arbeidstakeren har rett til å la seg 
bistå av en tillitsvalgt eller annen re-
presentant både ved utarbeidelse og 
ved endringer i arbeidsavtalen, jfr.  
§ 14-5 første ledd, tredje setning. Det 
er opp til den enkelte arbeidstaker om 
man ønsker slik bistand.

Når skal den  
skriftlige arbeidsavtalen inngås?
Hvis arbeidsforholdet har en varighet 
på mer enn én måned skal avtalen være 
klar snarest mulig, og senest innen en 

Innlegget er av Lene Brandt Knutsen,
juridisk rådgiver i Overlegeforeningen

››

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

Inngåelse av  
arbeidsavtaler
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måned etter at arbeidsforholdet startet, 
jfr. § 14-5 annet ledd. Hvis arbeids-
forholdet er av kortere varighet enn en 
måned eller ved utleie av arbeidskraft, 
skal den skriftlige arbeidsavtalen inn-
gås umiddelbart. Dette følger av § 14-5 
tredje ledd.

Konsekvenser av at skriftlig  
arbeidsavtale ikke er inngått
Bestemmelsen i arbeidsmiljøloven  
§ 14-5 om krav til skriftlig arbeidsavtale, 
er en ordensforskrift. Det innebærer  
at det ikke har noen direkte rettslige 
konsekvenser dersom skriftlig arbeids-
avtale ikke er inngått. Manglende 
skriftlig arbeidsavtale medfører altså 
ikke at avtalen ikke er gyldig.

Ofte tar det noe tid før den skriftlige 
arbeidsavtalen er på plass. I noen til-
feller arbeider legene også permanent 
uten skriftlige arbeidsavtaler. Som 
nevnt ovenfor er muntlige avtaler like 
bindende som skriftlige, og utgangs-
punktet er derfor at både arbeidsgiver 
og arbeidstaker er bundet av den 
muntlige avtalen som er inngått. 
 Arbeidstaker kan for eksempel ikke gå 
«på dagen» selv om det ikke foreligger 
skriftlig arbeidsavtale. På samme måte 
vil også arbeidsgiver være bundet av 
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oppsigelsesfristene i arbeidsmiljøloven 
§ 15-3, dersom oppsigelsestid ikke er 
skriftlig avtalt, og har således ikke 
adgang til å avslutte arbeidsforholdet 
«på dagen». Brudd på den muntlige 
arbeidsavtalen vil kunne medføre er-
statningsansvar.

Ved muntlige avtaler oppstår det ofte 
usikkerhet knyttet til hva partene fak-
tisk har avtalt. For begge parter vil det 
kunne bli vanskelig å føre bevis for sin 
tolkning av avtalen. Dersom det skulle 
oppstå tvist mellom partene om inn-
holdet i den muntlige arbeidsavtalen, 
vil manglende skriftlighet kunne med-
føre at avtalen tolkes i arbeidsgivers 
disfavør. Se for eksempel Høyesteretts 
avgjørelse i Rt.2004.53 i avsnitt 30. 
Ofte vil usikkerheten da komme ar-
beidstakeren til gode.

Dersom man ikke har holdepunkter 
for den ene eller andre tolkning av 
avtalen, må partene som hovedregel 
falle tilbake på reglene i arbeidsmiljø- 
loven.

Minimumskrav til innhold  
i den skriftlige arbeidsavtalen
I arbeidsmiljøloven § 14-6 er det angitt 
minimumskrav til innholdet i den 
skriftlige avtalen. 

Av bestemmelsens første ledd følger 
det at arbeidsavtalen skal inneholde 
opplysninger om forhold av vesentlig 
betydning i arbeidsforholdet, herunder 
opplysninger som nevnt i bokstavene a 
til m. Bokstavene a til m er altså inntatt 
som eksempler på forhold som er av 
vesentlig betydning for arbeidsfor-
holdet. Av ordet «herunder» følger det 
at oppregningen ikke er uttømmende. 
Dette medfører at hvis et punkt i en 
arbeidsavtaleavtale er av vesentlig 
betydning, skal det tas med i den 
 skriftlige arbeidsavtalen, selv om det 
ikke er nevnt i noen av punktene i 
oppregningen. De krav som arbeid-
smiljøloven stiller til innholdet av 

    Det skal inngås en  
skriftlig arbeidsavtale  
    i alle arbeidsforhold

«§ 146. Minimumskrav til innholdet i den skriftlige avtalen

(1)  Arbeidsavtalen skal inneholde opplysninger om forhold av vesentlig  
betydning i arbeidsforholdet, herunder:

a) partenes identitet,

b)  arbeidsplassen. Dersom det ikke eksisterer noen fast arbeidsplass eller 
hovedarbeidsplass skal arbeidsavtalen gi opplysning om at arbeidstakeren 
arbeider på forskjellige steder, og oppgi forretningsadressen eller  
eventuelt hjemstedet til arbeidsgiver,

c)  en beskrivelse av arbeidet eller arbeidstakerens tittel, stilling eller  
arbeidskategori,

d) tidspunktet for arbeidsforholdets begynnelse,

e) forventet varighet dersom arbeidsforholdet er midlertidig,

f ) eventuelle prøvetidsbestemmelser, jf. § 15-3 sjuende ledd og § 15-6,

g)  arbeidstakerens rett til ferie og feriepenger og reglene for fastsettelse  
av ferietidspunktet,

h) arbeidstakerens og arbeidsgiverens oppsigelsesfrister,

i)  den gjeldende eller avtalte lønn ved arbeidsforholdets begynnelse,  
eventuelle tillegg og andre godtgjøringer som ikke inngår i lønnen,  
for eksempel pensjonsinnbetalinger og kost- eller nattgodtgjørelse,  
utbetalingsmåte og tidspunkt for lønnsutbetaling,

j)  lengde og plassering av den avtalte daglige og ukentlige arbeidstid,

k) lengde av pauser

l) avtale om særlig arbeidstidsordning, jf. § 10-2 andre, tredje og fjerde ledd,

m)  opplysninger om eventuelle tariffavtaler3 som regulerer arbeidsforholdet. 
Dersom avtale er inngått av parter utenfor virksomheten skal arbeidsav-
talen inneholde opplysninger om hvem tariffpartene er.

(2)  Informasjon nevnt i første ledd bokstavene g til k kan gis ved å  
henvise til lover, forskrifter eller tariffavtaler som regulerer disse  
forholdene.»
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 arbeidsavtaler, skal fylle arbeidstakers 
behov for informasjon om arbeids-
vilkårene.

Utover disse minimumsbestemmels-
ene står partene svært fritt i utformingen 
av arbeidsavtalen, jfr. det som fremgår 
ovenfor om avtalefrihet. Det er viktig 
at arbeidstaker leser nøye gjennom 
kontraktsforslaget før kontrakten inn-
gås, slik at eventuelle fremtidige uklar-
heter og uoverensstemmelser kan 
 unngås. Dersom det er punkter man  
er usikker på, anbefales det at det inn-
hentes rådgivning fra tillitsvalgte eller 
Legeforeningens sekretariat før kon-
trakten signeres.

Konsekvenser av at arbeidsavtalen  
er i strid med lov eller tariffavtale
Dersom en arbeidsavtale inneholder 
bestemmelser som er i strid med lov 
eller forskrift, vil avtalen ikke være 
gyldig på disse punkter. De deler av 
arbeidsavtalen som ikke er berørt av 
det ugyldige vilkåret, opprettholdes. 
De ugyldige vilkårene i avtalen erstat-
tes av arbeidsmiljølovens regler som 
regulerer forholdet. Det samme gjelder 
hvis den individuelle arbeidsavtalen er 
i strid med tariffavtalte minimumsret-
tigheter. Da vil arbeidsavtalen ikke 
være gyldig på disse punkter, og tariff-
avtalens bestemmelser kommer til 
anvendelse.

Særlig om tjenestested 
og forholdet til ambulerende tjeneste
Of får mange tilbakemeldinger og 
spørsmål knyttet til regulering av 
 tjenestested i arbeidsavtalen, og for-
holdet til ambulerende tjeneste. Det 
kan være grunn til å være særlig opp-
merksom på dette punktet i arbeids-
avtalen.

Det følger av arbeidsmiljøloven  
§ 14-6 første ledd bokstav b, at «arbeids- 
plassen» skal angis i arbeidsavtalen. 
Loven regulerer ikke nærmere hvor-
dan dette skal angis. Det følger imid-
lertid av bestemmelsen at partene kan 

avtale at arbeidstaker skal arbeide  
«på forskjellige steder». Partene  
har således avtalefrihet til å definere  
et eller flere tjenestested i virksom-
heten.

Tjenestested er ikke definert i sentralt 
avtaleverk. Tjenestested er derimot ofte 
definert i lokale avtaler, og i de individu-
elle arbeidsavtalene, med ulikt innhold. 

Ambulerende tjeneste er vanligvis 
definert i avtaleverket som tjeneste i 
sykehuset/helseforetaket utenfor av-
talt tjenestested. Regulering av ambu-
lerende tjeneste er dermed knyttet til 
begrepet «tjenestested» og definisjonen 
av dette begrepet. 

Med unntak for ekstraordinære til-
feller over begrensede perioder, er 
ambulerende tjeneste frivillig for den 
enkelte lege. Likeledes er kompensa-
sjon for ambulering et forhandlings-
spørsmål mellom de lokale partene.

Legeforeningen fraråder at tillits-
valgte eller enkeltleger aksepterer 
formuleringer som beskriver at man 
ved tilsetting har hele sykehuset/ 
helseforetaket som arbeidsplass. En 
slik formulering vil innebære at inn-
gåelse av avtale om ambulerende tjen-
este ikke er nødvendig, da arbeidsgiver 
allerede har anledning til å pålegge 
legene å arbeide ulike steder i syke-
huset/helseforetaket. En slik formule-
ring medfører altså at arbeidsgiver 
opprettholder en svært vid styringsrett 
på dette punkt, og svært vide mulig-
heter til å plassere legene geografisk 
innad i helseforetaket (dog med de 
begrensninger som følger av arbeids-
avtale og tariffavtale for øvrig, hva 
gjelder arbeidsoppgaver, mm.). Dette 

vil særlig være problematisk i helse-
foretak som har lokalisasjoner plassert 
over store geografiske avstander. I 
praksis medfører slike avtalebestem-
melser at legene fratar seg selv mulig-
heten til å inngå frivillige avtaler om 
ambulering.

Rom for forhandling ved ansettelse
Dersom søker til en stilling får tilbud 
om stillingen, er det i utgangspunktet 
mulighet for å forhandle om alle vilkår - 
ene i arbeidsavtalen. Arbeidsgiver har 
full mulighet til å tilby bedre vilkår  
enn det som følger av de preseptoriske 
bestemmelsene i arbeidsmiljøloven  
og minimumsrettighetene i Overens-
komstene.

Selv om det er anledning til å for-
handle om de tilbudte vilkårene, er  
det ikke alltid vanlig at arbeidsgiver tar 
initiativ til slike individuelle forhand-
linger. Det vanlige er at arbeidsgiver 
fremsetter et skriftlig tilbud. Da kan 
man enten akseptere det fremsatte 
tilbudet, eller kontakte arbeidsgiver for 
å be om en forhandling. Da er det opp 
til arbeidsgiver å avgjøre om det er  
rom for forhandling.

Dersom arbeidsgiver sier at det 
fremlagte tilbudet er endelig, blir det 
opp til stillingssøker om tilbudet kan 
aksepteres eller ikke.

Dersom arbeidsgiver ønsker å gå inn 
på en forhandling om vilkårene, bør 
tillitsvalgte kontaktes. Tillitsvalgte 
besitter lokalkunnskap om det aktuelle 
helseforetak, og kan gi opplysninger 
om hvordan arbeidsgiver vanligvis 
håndterer slike forhandlinger og om 
hvilke forventninger stillingssøker  
bør ha. •

   Det er arbeidsgiver som har ansvaret for  
          å utarbeide den skriftlige arbeidsavtalen

       Selv om det er anledning til å forhandle  
     om de tilbudte vilkårene, er det ikke alltid vanlig  
         at arbeidsgiver tar initiativ til  
                      slike individuelle forhandlinger
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Hovedtemaet for de fagmedisinske 
foreningers seminar i mars i år var 
satsing på fag og fagmedisinske 
foreningers arbeid. Rundt 70 % av de 
fagmedisinske foreningene var repre-
sentert ved leder eller stedfortreder og 
både presidenten, generalsekretæren, 
halve sentralstyret og store deler av 
fagavdelingen i Legeforeningen var til 
stede. Bakgrunnen for valg av tema var 
at sentralstyre og sekretariat ønsker en 
dialog om hvordan Legeforeningen kan 
synliggjøre, stimulere og styrke det 
store faglige engasjementet og kvali-
tetsarbeidet som utføres av medlem-
mene via de fagmedisinske foreninger. 
Utfordringene for de enkelte spesiali-
tetene varierer, men fagmedisinske 
foreninger arbeider i stor grad med de 
samme oppgavene for å styrke faget. 
Etter diskusjon i grupper ble det fore-
slått en rekke oppgaver som vil kunne 
løftes ved mer støtte fra Legeforen-
ingen sentralt. Fagavdelingen arbeider 
videre med forslag til prioritering av 
noen av disse. 

Ett område fikk særlig oppmerksom-
het. Presidenten tok i sitt innlednings-
foredrag til orde for at et mulig sats-
ningsområde for Legeforeningen 
kunne være å påta seg å utgi nasjonale 
faglige veiledere og retningslinjer i 
samarbeid med de fagmedisinske 
foreninger. Dette er en oppgave som 
berører alle spesialiteter. Vi har også 
de beste forutsetningene til å lykkes 
ettersom styrene i de fagmedisinske 
foreninger har mye kunnskap om 

 hvilke fagpersoner som bør involveres 
for å gi veiledere og retningslinjer 
legitimitet i fagmiljøet. Det har vist seg 
at helsemyndighetene ikke klarer ikke 
å holde tritt med behovet for retnings-
linjer. Det er et betydelig etterslep 
både hva gjelder utarbeidelse av nye 
retningslinjer og i enda større grad 
oppdatering av eksisterende. 

Manglende nasjonale retningslinjer 
fra Helsedirektoratet betyr ikke nød-
vendigvis at det ikke foreligger nasjonale 
faglige anbefalinger om diagnostikk og 
behandlingspraksis. Fagmiljøene har 
valgt å gjøre dette på litt forskjellige 
måter. Norsk ortopedisk forening publi-
serte i 2013 faglige anbefalinger om 
behandling av distale radiusfrakturer 
utarbeidet etter GRADE-systemet. 
Arbeidet strakte seg over flere år, men 
de involverte har nå lært seg teknikken 
slik at dette vil gå raskere neste gang. 
Norsk barnelegeforening utarbeider  
og reviderer nasjonale veiledere uten 
gradering av dokumentasjonsnivået  
og sterke/svake anbefalinger fordi det 
dugnadsbaserte arbeidet da vil bli for 
omfattende. Norsk Cardiologisk Selskap 
gir tilslutning til retningslinjer utarbei-
det av sin europeiske faglige moder-
forening etter å ha innhentet norske 
ekspertvurderinger som kommenterer 
eventuelle utfordringer i forhold til 
norske forhold og behandlingspraksis. 
De norske kommentarene publiseres på 
nett og i medlemsblad, og mange er 
også tilgjengelige i Helsebiblioteket 
under retningslinjer. 

Eksemplene over viser at behovet for 
nasjonale faglige retningslinjer løses 
på litt forskjellige måter, men det synes 
å være enighet om at leger i stor grad 
følger anbefalinger utarbeidet av sin 
egen fagmedisinske forening og har 
større lojalitet til disse enn til retnings-
linjer utarbeidet av offentlig myndig-
het. Satsing på faglige retningslinjer  
vil bidra til at de fagmedisinske foren- 
ingene og Legeforeningen fremstår 
tydeligere i offentligheten som en tung 
faglig aktør.  Samtidig er det slik at det 
å utarbeide nasjonale faglige anbefalin-
ger koster selv om store deler av arbei-
det så langt har vært utført på dugnad 
eller av ildsjeler. Flere av de foreningene 
som har lykkes i arbeidet, forteller at 
dette ikke ville vært mulig uten noe 

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
    Av leder i FaMe Cecilie Risøe››
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tilskudd fra Legeforeningens fonds-
midler. Hvis arbeidet skal breddes til 
alle de fagmedisinske foreningene, blir 
dette en merkbar merkostnad. Det er 
heller ikke selvsagt at dugnadsmodel-
len overlever et generasjonsskifte, 
spesielt ikke dersom arbeidet settes i 
system. Retningslinjer eller veiledere 
som app er også på full fart inn. Det er 
bare et tidsspørsmål før dette oppfattes 
som en selvfølge, og arbeidet med nye 
eller oppgraderte retningslinjer må ta 
høyde for denne utviklingen.  Gevinster 
og kostnader må derfor diskuteres  
mer før endelige beslutninger fattes.

Etterlevelse av faglige retningslinjer 
kan være en målestokk for klinisk kva-
litet. Kvalitetsregistre er etablert eller 
planlegges innen stadig flere fagom-
råder, og det er sannsynlig at etter-
levelse av retningslinjer vil bli koplet 
opp mot registerdata og innført som 
kvalitetsparametere på sykehus- eller 
avdelingsnivå. Samtidig må det under-
strekes, slik kvalitetsutvalget i Norsk 
Cardiologisk Selskap alltid gjør, at 
retningslinjer er råd, ikke regler. De er 
ment som en støtte for legers kliniske 
beslutninger angående utredning og 
behandling og vil være passende for de 
fleste pasienter under de fleste om-
stendigheter, men erstatter ikke klinisk 
skjønn. Bedømmelse og behandling av 
den enkelte pasient må gjøres av legen 
og pasienten i lys av den aktuelle pasi-
ents spesielle situasjon. Det vil dermed 
finnes situasjoner der det er aksepta-
belt å fravike retningslinjene.  •

FaMe

››

Aortaklaffe stenose er den vanligste 
klaffesykdom, og den eneste behand-
ling er å skifte ut klaffen. Åpen opera-
sjon har vært gullstandard inntil man 
på begynnelsen av 2000 tallet startet 
med kateterbasert behandling, TAVI 
(transkateter aorta klaff implantasjon).

TAVI 
(Transkateter aortaklaff implantasjon)

Fra kniv til kateter

Av Gry Dahle, Norsk thoraxkirurgisk forening

Kateterbasert hjertebehandling
I slutten av 1970 årene ble kateter-
behandling av koronarsykdom intro-
dusert, percutan koronar interven-
sjon (PCI), og ble etter hvert den 
dominerende revaskulariserings-
metoden for koronar stenose.

I 2000 ble den første kateterklaff 
implantert i pulmonal posisjon  
med transvenøs tilgang (1) og i 2002 
rapporterte Cribier et al om den 
første kateterimplanterte aortaklaff, 
TAVI- transcatheter aortic valve 
impantation (2).

Den første kateter reparasjon av 
mitralklaffen ble utført i 2003 ved å 
”klipse” de to mitalseglene sammen (3) 

– MitraClip. Utviklingen går videre 
for alle hjerteklaffene.

Indikasjon for TAVI
Indikasjon for TAVI har inntil nylig 
vært aortastenose, men det er nå 
utviklet systemer som også kan 
 anvendes for aortainsuffisiens. 

TAVI er først og fremst et tilbud til 
pasienter som ikke er egnet for åpen 
kirurgi grunnet komorbiditet og høy 
alder. Etter som man har fått mer 
erfaring og metoden er utviklet 
 videre, er den strenge indikasjons-
stillingen blitt visket ut. 

Utredning
Pasienten utredes med ekkokardio-
grafi og angiografi som til vanlig 
AVR. I tillegg må man utføre tran-
søsofagus ekkokardografi og Multis-
liceCT for å bestemme tilgang og 
størrelse på klaffen som skal implan-
teres.

Prinsippet for TAVI
Det finnes i prinsippet to typer 
 klaffer, ballong ekspanderbar og 
selvekspanderbar (i Nitinol ramme) 
og innenfor de selvekspanderbare 
flere ulike varianter. Klaffene er 
biologiske, enten fra kalv eller gris. 
Klaffene monteres i metallrammen 
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og krympes på et leveringssystem like 
før bruk. De føres inn i kropp via ar-
teriesystemet, enten fra lysken, 
subclavia, aorta eller via hjerte apeks 
(Fig 1). Før dette kan skje, må en stiv 
guide vaier settes inn. Den native 
hjeteklaffen sprenges til sides vha en 
ballong som blåses opp inni denne 
(Fig 2). For å få hjerte til å stå stille 
under ballongekspansjon og klaffe-
plassering utføres rask pacing 180 
bpm.

Imaging
Metoden setter store krav til billed-
veilednig, man benytter transøsofagus 
ekko og fluoroskopi/angiografi for å 
plassere klaffen. En hybrid opera-
sjonsstue er best egnet til prosedyren 
som utføres av et team av thorax-
kirurger, intervensjonskardiologer, 
ekko kardiologer, anestesileger og 
hjelpepersonell.

Komplikasjoner
Metoden er fremdeles meget kostbar, 
en kateterklaff koster ca 140 000kr 
mot kr 8000 for en kirurgisk aor-
taklaff. I tillegg har man ikke langtids-
oppfølging og det er fremdeles hyppi-
gere med hjerneslag i forbindelse med 
en kateterprosedyre sammenlignet 
med åpen operasjon. I tillegg utvikles 
hjerteblokk hyppigere etter kateter-
klaff implantasjon og paravalvulær 
lekkasje oppstår oftere. Dette er redu-
sert etter at 2. generasjons kateter-
klaffer er kommet på markedet. Da 
dette er pasienter med høy risiko og 
komorbiditet, kan sirkulasjonskollaps 
oppstå under hele prosedyren. Hjer-
te-lungemaskin med perfusjonist i 
beredskap har vist seg nyttig og liv-
reddende.

TAVI i Norge
I Norge var Feiringklinikken først ute 
med å benytte metoden. Her ble 10 
pasienter behandlet med CoreValve i 
januar/februar 2008 før programmet 
ble stanset av politiske årsaker.

September samme år utførte UNN 
sine første implantasjoner og høsten 
2009 startet Rikshospitalet med 

FaMe

Figur 1. Aktuelle implantasjons steder for TAVI. Transfemoral tilgang forsøkes først. Ved små 
dimensjoner, sirulær kalk og aneurysmer må sentral tilgang benyttes. Man kan går via 
hjerteapeks eller aorta, evt via subclavia.  

Figur 2. Prinsipp for TAVI. En stiv vaier føres gjennom aortaklaffen. Over denne plasseres 
en ballong. Denne inflateres under rask pacing og kalk trenges ut I aortaveggen. Ballongen 
tas u tog klaffen føres inn over vaieren. Under rask pacing utløses denne/ekspanderes 
denne med ballong.
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TAVI. HUS kom etter i 2010 og  
St Olav i 2011. Høsten 2013 startet  
Feiringklinikken igjen sitt TAVI  
program. Således er det nå et tilbud 
ved alle universitetssykehusene i  
Norge. Det er nå implantert ca 650 
kateterklaffer i Norge og de årlige 
tallene er økende, i 2013 ca 180 prose-
dyrer. Det er også kommet en egen 
DRG kode for TAVI og dermed bedre 
refusjon til sykehusene.

Antall åpne aortaklaff implantasjo-
ner i 2013 var ca 1400, dvs at ca 11-12% 
av alle aortaklaff implantasjoner ble 
utført kateterbasert. I Tyskland nær-
mer dette tallet seg 40-50%.

Fremtidsperspektiv
Åpen kirurgi for aortastenose har lav 
motalitet og morbiditet (4). Det er også 
svært gode resultater for åpen repara-
sjon av mitralklaffe insuffisiens, spesi-
elt degenerativ (5). Åpen kirurgi på 
hjerte-lungemaskin vil derfor frem-
deles være gullstandard for behand-
ling av aortastenose og mitralinsuffisi-
ens, men høyrisikopasienter vil kunne 
ha nytte av kateterbasert behandling. 
Det er heller ikke langtidsoppfølging 
av kateterintervensjoner siden meto-
den har vært benyttet i litt over 10 år 
hos stort sett veldig gamle pasienter. 
Man er derfor svært restriktive til å 
utvide indikasjonsstillingene, spesielt 
hos yngre pasienter. 

Pasienter som er behandlet med 
kateterklaffer, må postoperativt følges 
på like linje som konvensjonelt ope-
rerte pasienter. De trenger derfor en 
intensiv seng første døgnet etter 
 prosedyren. 

Med mer bruk av biologiske hjerte-
klaffer og klaffeplastikker og en lengre 
levealder, blir det behov for re- 
intervensjon for degenererte bio-
proteser og sviktende plastikker. 
 Kateterklaffer kan settes klaff-i-klaff 
og dermed redusere risiko ved en 
re-operasjon. 

Kirurger bør fortsatt ha en sentral 
rolle i all hjerteklaff behandling, og på 
sikt må derfor spesialistutdanningen 
tilpasses denne nye utviklingen.  •

FaMe
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