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Kjære kolleger
Vi fortsetter i denne utgaven med
selve organiseringen av sykehusene
som tema etter å ha sett på samfunnsoppdraget og uro i sykehusene i de to
foregående utgavene. Temaet er utømmelig, fordi det er endringer på flere
plan – strukturelt med fusjoner og
nedleggelser, administrativt med fortynning av den faglige ledelse og ideologisk med bekjennelse til NPM som
kalibreringsverktøy for å nevne noe.
Uroen i sykehusene (nr 2) henger
sammen med dette, det er derfor naturlig å bruke mer plass på noe som berører
vårt arbeidsliv til de grader. Omorganiseringer, prosesser og rapporteringer tar
mye av det fokus faget skulle hatt – jeg er
ikke alene om å mene det. Selvsagt er det
slik at det «kaoset» vi ofte kan oppleve
det som, er en del av den tiden vi lever
i – og som man ikke uten videre kan
melde seg ut av. Nye oppfatninger oppstår likevel som reaksjoner eller korrigeringer til den aktuelle tidsånd, og det
gjennom debatt. I all beskjedenhet ønsker
også Overlegen å bidra til engasjement
og debatt blant kolleger og kanskje også
som et signal til sentrale helsepolitikere
som står på distribusjonslisten.
Vi har hatt en ganske engasjert debatt
de siste årene også materialisert ved
Helsetjenesteaksjonen, tilsvarende
finner vi også i Sverige ved «Läkaruppropet». Tema for debatt er fusjoner,
økonomisk motivert styring og overadministrering. Vi har tatt inn fra Sjukhusläkaren et ekserpt av noen aktuelle

artikler fra den svenske debatten – til
forveksling likt.
Fusjoner av sykehus har lenge seilt i
en logisk medvind og innsparing og
kvalitetshevning er stoffene seilene er
vevd av. Det har vært vanskelig å stille
spørsmål ved selvfølgelighetene i dette
og motargumenter blir oftest karakterisert - som protester og omkamp om lovlig fattede vedtak. Godt da å registrere
litt motvind fra annet og kompetent
hold enn endringsuvillige leger, som på
faglig grunnlag vurderer Gigantsykehus
som feilslått politikk når det dreier seg
både om kvalitets-forbedring og inn
sparing. Kurt R Brekke, professor ved
NHH trekker tidligere i år på grunnlag
av en studie han har bidratt til grunn
laget for slike fusjoner sterkt i tvil, for å
si det forsiktig (se lenke). En kan jo for
egen regning ha lyst til å peke på det
faktum at vi helt uten annen deltagelse
har fått lov til å vinne konkurransen:
«Europas største sykehus» til tross for
at befolkningsgrunnlaget er beskjedent
i all europeisk sammenheng. Kan det
være en innsikt de andre har som gjør
at de ikke stiller på startstreken?
Forretningsmessig tankegang har brakt
samling av tjenester hos store aktører
(outsourcing) inn i hverdagen og vårt
forhold til arbeidsgiver – ett utslag av det
vi her snakker om og som er veldig «praksisnært». Vil man vite noe om sitt «til
godehavende» hos arbeidsgiver, må man
forklare hvilket sykehus man ringer fra og
samtalen blir deretter. Før visste man

hvem som hadde «mappa mi» og den som
hadde den kjente eieren. Trenger man
IKT-hjelp til helt nødvendige kliniske
verktøy må det «opprettes sak» med by,
sykehus, romnummer, ITU nummer osv
– og ventetidene er absurde. Jeg tror det
kan være et produkt av avstanden til den
som ringer – vi er ansiktsløse og kan lett
settes i kø. Den tidligere modellen med
«interne vedlikeholdssytemer» kan
sammenlignes med naturens egen ide
om hvert individ sitt eget immunsystem.
Outsourcing av immunapparatet med
mulighet til å rekvirere tjenesten ved
behov, er vel neppe likeverdig?
Vi bringer denne gangen en historisk
gjennomgang av Hovedstadsprosessen
som stadig er på vei inn i en ny fase, ved
Professor Rune Slagstad. At store omveltninger som dette foregår med nesten
fraværende offentlig debatt når det angår
så mange er hans viktige poeng og mange
vil kanskje oppfatte den som kontroversiell. Grundig analyse og et meget solid
faglig plattform gjør den interessant og
riktig å bringe i en debatt som altså i det
store har fått seile mye i medvind.
Til sist har vi tatt initiativ til å etablere en ny spalte – for våre medlemmer som tilhører Ledergruppen og vi
har invitert Avdelingssjef Einar
Husebye til å innvie spalten med en
begrunnet oppfordring til kolleger
om å søke lederskap! Men aller først
– Arne Refsum intervjuer Høie som
var vaktbikkje i opposisjon – etter ett
år i poisjon; god fonøyelse! •

Se lenke: http://paraplyen.nhh.no/paraplyen/arkiv/2014/februar/gigantsyke/
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›› Av Overlegeforeningens leder Jon Helle

Foto: Thomas Barstad Eckhoff

ÅNDEN MÅ TILBAKE

Ånden må tilbake
En livsviktig x-faktor er svekket i sykehusene.
Ingen må tro den kommer tilbake av seg selv.
Foretaksmodellen og fenomenet profesjonsnøytral ledelse
har gjort mye med legenes hverdag. Som en kollega sa det:
«Hvem hadde ant at det skulle gå så dårlig med den faglige
autoriteten!»
Pene tall om produksjon og hva det måtte være kan ikke
skjule det faktum at legenes ønske om å utøve god legekunst
og humanisme kveles av «økonomisme». Altså; Legens opplevelse av at faglige argumenter drukner i skyggen av den
økonomiske bunnlinjens sterke lys. At produksjonsmål har
forrang for klinisk skjønn og fornuftig bruk av ressurser og
kompetanse. At rammene for god fagutøvelse og oppfyllelse
av pasientrettighetene ikke er vide nok. At effektiviseringen
i sykehusene har gitt for liten tid til pasientene. At legene
må ta ansvaret uansett.
Og ekstra utmattende er det hvis en leder uten nødvendig
faglig innsikt, kanskje ei heller med ønske om å ville forstå,
overkjører faglige argument med tung og blind lojalitet til
overordnet nivå. Da blir New Public Management og enhetlig profesjonsnøytral ledelse gjensidig negativt forsterkende.
Det er farlig at den gode ånden, X-faktoren som gjør at vi
yter den ekstra innsatsen, slukner smått om senn i hver
enkelt fagperson. «Jeg bare er her. Og går hjem når klokken
er fire». Da drepes noe av det som bygger faget og helse
tjenesten. Og tryggheten, lojaliteten og trivselen reduseres.
Pasientene vil etterhvert kunne merke dette.
Dette er ikke syt over tapte skanser og privilegier fra
rebeller eller primadonnaer. Dette er gjenfortelling av
frustrasjoner fra grasrotfolk og hverdagsslitere. Som ikke
merker verdsettelsen av egen kompetanse og innsats.
Vi må få gløden tilbake i de mange øyne som er blitt
matte. Krefter som ødes på frustrasjon og irritasjon, må
vendes til beste for helsevesenets samfunnsoppgave. Vi må
få tilliten tilbake, lagånden og samarbeidsånden mellom
ansatte og ledere. Rommet for omtankens kraft. Og viljen til
å strekke seg for felles ansvar og sammen finne gode løsninger.
Da må legenes faglige kompetanse både i bredde og
dybde være grunnmuren i sykehus, og faget med pasienten
i sentrum må ha høyest rang. Uten forkleinelse for alle
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a ndre yrkesgrupper i sykehus som også må få kjenne at
fagligheten deres blir verdsatt og foredlet. For pasientenes
og fagutviklingens beste.
Spørsmålene er: Er foretaksmodellen med sin store oppmerksomhet på kalde tall problemet? Er modellen bare litt
syk eller døende? Kan den reddes med justeringer? Vil mer
penger hjelpe? Svarene vil avhenge av posisjonen til svareren. Men ingen bør svare uten å vise forståelse for at symptomene i sykehusene er alvorlige. Noe MÅ endres.
Investering i den ansatte fagkapitalen er trolig det mest
effektive for å få god «bunnlinje» på alt som er viktig å måle.
For både pasienter, ansatte og sykehuseier. Denne leder
oppgaven må prioriteres nå. •

1 år som helseminister:

Det har vært kjekt
Helse- og omsorgsminister Bent Høie tar i mot oss på sitt kontor i departementet.
Han virker overraskende opplagt, tidligere ministre har ofte fått et slitent og grått drag
etter et år i posisjon.

›› Helseminister Bent Høie intervjuet av Arne Laudal Refsum

«Det har jo ikke akkurat vært stille,
og det er jo reservasjonsmuligheten
som har tatt mest oppmerksomhet i
media. Jeg storkoser meg i dette arbeidet.
Det tas avgjørelser hver dag som
kommer til å ha virkning på helsetjen
esten. Dette er langsiktig arbeid, og
selv om jeg gjerne ønsket å bli minister,
så må jeg innrømme at det er en stor
forskjell s ammenlignet med annet
arbeid. Jeg hadde forberedt meg på det
å ha politiske løsninger.»
Hva har dere oppnådd til nå?
«Det viktigste til nå har vært revidering av den forrige regjeringens budsjett. Denne regjeringen er meget tydelig på satsingen på rus og psykisk helse.
Vi har startet arbeidet med å utnytte
ledig kapasitet og redusere ventelistene.
6 OVERLEGEN 3-2014

Vi jobber mye med fritt behandlingsvalg i spesialisthelsetjenesten.»
Hva betyr regjeringens økning i ISFandelen fra 40-50%? Er vi ikke bare
tilbake til der hvor foretaksreformen
startet?
«Kaoset i sykehusene i årene etter
2002 skyldtes økt aktivitet som det
ikke var bevilget til. Nå er denne finansiert. Fra 2001-2005 var ikke reformen
ferdig, åpningsbalansen var ikke på
plass, noe som genererte store underskudd, i hvertfall på papiret. Skulle
sykehusene gått i balanse i den perioden,
ville det ført til store kutt i pasient
behandlingen. Inntil 2010 var aktivitetsveksten underfinansiert, noe som
førte til mye uro. Nå er det gjort en stor
jobb i foretakene, og samtidig er det

budsjettert med vekst. Denne veksten
skal prosentvis være større i rus og
psykiatri enn i somatikken.»
I et tidligere intervju med Overlegen
uttrykte du bekymring for at daværende
helseminister brukte et språk som var
ansvarsfraskrivende: Man la til grunn
at…, jeg forutsetter at.. Du har ikke gått
i samme felle selv?

«Nei, jeg mener at jeg har vært meget
tydelig på at noe av ansvaret, f.eks. ved
nedleggelse av akuttfunksjon ved
Rjukan er mitt som minister. Dette
ansvaret har jeg ikke skjøvet ned på
foretakets styre, det er mitt ansvar. Når
det gjelder f.eks. vurdering av sommerstengte sykehus i helse-Nord, måtte de
utrede dette selv, men dersom de hadde
gått inn for en slik ordning, måtte jeg

tatt stilling til dette. Nå ble løsningen at
Helse-Nord ikke ønsket en slik løsning.»
Hvordan går arbeidet med nasjonal
sykehusplan?
«De 3 arbeidsgruppene er godt i gang.
En departementsgruppe har vært
Norge rundt og samlet innspill. Den
beskrivende delen av arbeidet vil være
ferdig i løpet av høsten. Den andre
delen, som peker ut fremtidig retning
vil komme i løpet av våren.»
Vil sykehusene bli delt inn som nå i
lokal, sentral og universitetssykehus?
«Et av formålene er å rydde opp i begrepene og innholdet, og å lage forståelse for et slikt innhold.
Det er pasientens helse og pasientens behov som må være det sentrale.
Arbeidet har vært godt mottatt av de
som jobber i sykehus. De føler at dette
har betydning for jobben de skal gjøre.»
Vil en nasjonal sykehusplan føre til
ytterligere sentralisering?
«Målet i nasjonal sykehusplan er å ta
utgangspunkt i pasientforløpene, ikke
institusjonene. Det skal være klare tidspunkt for tverrfaglige beslutninger. Det
kan være ønskelig med oppfølging lokalt,
men behandling hos spesialistene Kreft
er her lokomotiv for slik endring.»
Lærerstreiken er akkurat avsluttet
etter stor uenighet om arbeidstid. Det
er også stor uenighet mellom Spekter
og Legeforeningen/Akademikerne om
arbeidstid, og det oppgjøret har også
gått til mekling. Orker regjeringen nok
en konflikt? Vil det å ha mer aktivitet
på kvelden gi mer aktivitet lokalt, eller
bare flytte aktivitet fra dagtid til
kveldstid?
«Jeg kan ikke gå inn på slike spørsmål, da jeg ikke er arbeidsgiver.
Det er tverrpolitisk ønske om lengere åpningstid. Helsetjenesten er til for
pasientene. Man skal også utnytte
ressursene på en bedre måte enn i dag,
men hensikten er ikke å flytte arbeid
fra dag til kveldstid. Det handler om å
ta vekk tidstyver for leger og sykepleiere,
og gi pasientene kortere ventetid. Ved
å se på pasientforløpene kan man ta
vekk uhensiktsmessig organisering,
slik man har sett ved f.eks. OUS.» •
OVERLEGEN 3-2014
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Hvor går spesialisthelsetjenesten?
I Norge har vi bestemt oss for å ta et kollektivt ansvar for at befolkningen får dekket
sine grunnleggende behov for helsetjenester. Det innebærer også at vi, som et kollektiv,
må gjøre valg i forhold til hvordan vi vil utforme helsetjenesten.

››

Av Jon Magnussen, Professor i helseøkonomi
Institutt for Samfunnsmedisin, Norges Teknisk Naturvitenskapelige Universitet

V

iktige spørsmål er knyttet til
finansiering (hvordan vil vi hente
inn ressurser, hvordan vil vi fordele
ressursene ut, hvordan vil vi betale de
som leverer helsetjenestene), struktur
(få store enheter, mange mindre en
heter, spesialiserte eller differensierte
enheter, private eller offentlige en
heter) og styring (sentral eller desentral, administrativ eller politisk, mål
basert eller regelbasert). Kombinasjonen
av de valg vi gjør vil definere hva slags
helsesystem vi har, og bestemme
rammebetingelsene for så vel den
enkelte helsearbeider som for
pasientene.
Det er en levende helsepolitisk
debatt i Norge rundt alle disse spørsmålene. Finansiering opptar mange,
både i forhold til hvor mye ressurser vi
kan (bør) ta oss råd til å bruke i helsetjenesten, og i forhold til hvordan de
ulike delene av tjenesten (sykehus,
spesialist, allmennlege) skal finansieres. Debatten rundt styring dreier
seg i stor grad om forholdet mellom
administrativ og politisk styring og
mye om den formen for styringslogikk
som kalles «new public management».
Endelig diskuteres struktur, og da
særlig knyttet til størrelse. Sammen
slåingen av Helse Øst og Helse Sør ga
som resultat et Oslo Universitetssykehus som også i internasjonal målestokk
er et stort sykehus. Snart 13 år etter
foretaksreformen har 50-60 sykehus
blitt reorganisert inn i 20 helseforetak.
I noen tilfeller er dette i stor grad orga8 OVERLEGEN 3-2014

nisatoriske endringer, i andre tilfeller
har sammenslåing også fått konsekvenser for fordeling av funksjoner mellom
sykehusene.
For spesialisthelsetjenesten har
den siste 10-årsperioden vært preget
av stramme økonomiske rammebetingelser. Tilførselen av ressurser har
vært på et nivå hvor det akkurat har
vært mulig å holde tritt med befolkningsveksten. Enhver kvalitetsfor
bedring eller økning i aktivitet ut
over det befolkningsveksten tilsier
har sektoren imidlertid måttet ta ut
gjennom økt produktivitet. Foretaksmodellen plasserer ansvaret for både
drift og investeringer lokalt. Kombi-

nert med stramme statlige lånerammer
og høye krav til egenfinansiering har
dette gitt ytterligere press på økonomistyring og forsterkede krav om produktivitetsvekst. Innføring av ny inntektsfordelingsmodell fra 2009 har gitt
større utfordringer i Helse Sør-Øst enn
i de tre andre regionale helseforetak
ene. Endelig forsterkes en opplevd
ressursknapphet også av et åpenbart
etterslep på investeringssiden.
Med dette som bakteppe; hvilke
veger er det mulig å se for seg videre
for spesialisthelsetjenesten i Norge?
Har dagens modell spilt falitt? Er det
mulig å gjøre enkle (eller kompliserte)
grep som vil gi en bedre helsetjeneste?

Skal man slutte å snakke økonomi,
forkaste NPM, se til Skottland/Nederland/Tyskland, slippe fri det private
supplementet, avvikle de regionale
helseforetakene, øremerke midler til
investeringer, legge alle beslutninger
om funksjonsfordeling til Stortinget
etc etc. Spørsmålene er mange, svarene
dessverre ofte færre, men meningene
alltid sterke. Her er noen innspill:
Vi må i større grad enn i dag skille
diskusjonen av hvor mye ressurser vi
(«det kollektive vi») ønsker å bruke
på helsetjenester fra diskusjonen av
hvordan tjenesten skal organiseres og
styres. Jeg tror at mye av den kritikken
som i dag rettes mot foretaksmodell,

OVERLEGEN 3-2014
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finansieringsordninger og styringsstrukturer kan forklares i det siste
tiårets stramme økonomistyring, mer
enn i en modell som ikke fungerer.
For å illustrere: I 2013 benyttet vi 3,5 %
mindre pr innbygger til somatiske
spesialisthelsetjenester enn i 2004.
Hadde dette tallet isteden vært 3,5 %
mer ville det tilsvare et beløp på om
lag 6 milliarder kroner. Det er det
samme som to års drift av Sykehuset
Østfold, eller nok til å dekke renter
og avskrivinger på en investeringspakke på opp mot 100 milliarder.
Nå er det imidlertid slik at det ikke
finnes friske penger til helsetjenester
(eller for den saks skyld olympiske leker).
Ønsker vi å benytte mer ressurser på
helsetjenester innebærer det at mindre
ressurser blir tilgjengelig til å dekke
andre behov. Vår utfordring er å fastslå
hvor mye av fellesskapets ressurser vi
ønsker å bruke på fellesskapets helsetjenester, eventuelt om vi vil dra inn
privat kjøpekraft til fordel for offentlig
finansierte helsetjenester – med andre
ord øke skattene.
Selv om vi må være tydeligere på
hvor mye ressurser vi vil prioritere til
offentlig finansierte helsetjenester skal
vi selvsagt ikke skygge unna en debatt
om organisering, finansiering og styring.
Tre forhold kan trekkes fram:
Politisk/administrativ/helsefaglig

For det første må grensen mellom
hvilke typer beslutninger som skal
være politiske, hvilke som skal være
administrative og hvilke som skal være
helsefaglige gås tydeligere opp. Foretaksmodellen baseres på en forestilling
om at politikerne bør styre på de overordnede, strategiske beslutningene,
mens lokale styrer og administratorer
skal gis stor frihet i organisering og
utforming av tjenestetilbudet. Mange
mener at politikerne gjennom denne
modellen gir fra seg for mye av den
politiske styringen. På den andre siden
kan det argumenteres med at Helseforetaksloven gir tilstrekkelig grunnlag
for politisk styring; utfordringen er at
politikerne kan synes å gjemme seg
bak foretakenes styre og administrasjon. Fjerning av RHFene vil ikke løse
denne utfordringen, snarere mister vi
10 OVERLEGEN 3-2014

den muligheten til regional strukturering av tema som dagens modell gir.
Det vi trenger er politikere som er
tydelige (og konsistente) på hvilke
typer beslutninger de vil og ikke vil
blande seg inn i.
Nasjonalt/lokalt

For det andre må grensen mellom
hvilke beslutninger som skal fattes
sentralt (nasjonalt, om man vil) og
hvilke som kan fattes lokalt gås opp på
ny. Et eksempel kan være dagens investeringsregime. Etter foretaksreformen
har sykehusene måttet vurdere fordelingen av (knappe) budsjetter på arbeidskraft og utstyr/bygninger. Det
positive er at drift og investeringer nå
planlegges helhetlig, i tillegg til at dette
legger press på sykehusene i forhold til
en effektivisering som kan frigjøre
midler til investeringer. Det er imidlertid også uheldige sider ved denne ordningen. Investeringer som ikke er bedriftsøkonomisk lønnsomme, i den
forstand at de kan finansieres av reduserte driftskostnader synes vanskelig
å få realisert. Det er sørgelig å se styrer
i helseforetak som er uten vilje og evne
til å vurdere en investerings mulige
gevinst i form av høyere kvalitet i pasientbehandlingen. Også sykehusinvesteringer må vurderes ut fra samfunnsøkonomiske kriterier. Strenge krav til
egenkapital (før 50 %, nå 30 %) og
stramme lånerammer gjør også at noen
investeringsprosjekt i praksis synes
nær uoverkommelige. En mulig veg ut
av dette uføret er en sterkere nasjonal
styring (og finansiering) av investeringsbeslutningene. Samtidig er det
ikke noe praktisk til hinder for at
sykehusene – etter en periode med
nødvendige oppgraderinger – frem
deles kan gjøres ansvarlig for fortsatt
å se drifts- og investeringsbeslutninger
i sammenheng.
Økonomiske incentiver

For det tredje må man vurdere bruken
av økonomiske insentiver i helsetjen
esten. Vi ønsker ikke en helsetjeneste
hvor de som driver pasientbehandling
skal motiveres ut fra hva som kan gi
sykehuset inntekter. Samtidig kan man
ikke aksjonere seg bort fra begrensede

ressursrammer; helsepersonell må
derfor hele tiden tenke ressursbruk og
kostnader. I m
 øtet med helsevesenet
ønsker vi oss den nærsynte lege som
kun ser oss og våre problemer. Som
representanter for fellesskapet har vi
behov for leger som kan løfte blikket
og se at også de ressurser som benyttes
på pasienten der og da har en alternativ anvendelse.
Vi trenger dermed et finansieringssystem som belønner de sykehusene
som leverer god og nødvendig pasientbehandling uten unødig bruk av
ressurser. Vi trenger et system som
oppmuntrer til kvalitet, men ikke til
høy kvalitet for de få på bekostning
av tilbudet til de mange. Mange land
har lett – og leter – etter et slikt system,
ingen har meg bekjent funnet det. Å
tro at en fag- og ikke økonomidrevet
sektor skal klare dette uten bruk av
noen form for insentiver er imidlertid
i beste fall dristig.
Til slutt: Det største utfordringer
helsetjenesten i Norge står ovenfor er
verken ISF, DRG, eller NPM. Vi slipper
heller ikke i Norge unna den demografiske utviklingen. I korte trekk betyr
det at vi vil bli relativt flere som vil
konsumere og relativt færre som vil
produsere helsetjenester. Helsetjenesten
vil i økende grad måtte konkurrere
med andre gode tiltak om knappe
personellressurser. Dette vil sette vår
evne til å prioritere og vår kollektive
vilje til å finansiere helsetjenester på
prøve. Hvor mye av etterspørselen
som vil lekke ut i en stadig større
privatfinansiert sektor er ikke lett å
si. Vegen til det todelte helsevesenet
er imidlertid kort. Mon tro om ikke
et helsevesen hvor tilgangen blir
bestemt av behov, og ikke betalings
evne, kunne være noe å lage en aksjon
for å bevare? •

SAMDATA-rapporten for 2013
››

Anders B. Taraldset,
Statistikksjef (cand. oecon.),
Medisinsk fagavdeling

De viktigste funnene:
• Ingen kostnadsvekst per innbygger i spesialisthelsetjenesten de siste ti årene.
• Stadig færre senger, redusert liggetid, økt beleggsprosent og økning i dagbehandling.
• Stor vekst i antall leger i somatiske sykehus.
• Produktiviteten i somatisk spesialisthelsetjeneste har økt med nær fem prosent fra 2009 til 2013.
I 1980 var det knapt 22 000 somatiske
senger i norske sykehus. Beleggs
prosenten var 78 %. Litt over tretti år
senere er sengeantallet mer enn halvert,
til ca 10 800 senger. Belegget har økt til
93 %. Endrede arbeidsformer og pasientforløp forklarer en del av dette. I 1980
var liggetiden om lag 10 døgn. I dag er
gjennomsnittlig liggetid for akutte
somatiske innleggelser 4,5 dager. Bare
Israel og Tyrkia har hatt kortere liggetid
enn Norge de seneste årene. I 2000 var
det 85 % gjennomsnittlig belegg i norske
sykehus. Dette har nå økt til 93 %. OECD
har forklart dette med det lave senge
tallet i Norge. I samme periode har gjennomsnittlig belegg i OECD-landene vært
relativt konstant rundt 78 %. Internasjonale anbefalinger setter 85 % belegg som
øvre grense for forsvarlighet, og Statens
Helsetilsyn gav i 2001 anbefalinger i tråd
med dette. Også Helse- og omsorgsdepartementet har i 2005 gitt uttrykk for
bekymring for dette.
Likevel har denne utviklingen bare
fortsatt som før, og den årlige SAMDATArapporten for 2013 fra Helsedirektoratet
bekrefter dette, både for årene 20032013 og for utviklingen fra 2012 til 2013.
Denne rapporten har siden 1990-tallet
vært utgitt årlig av SINTEF Helse og
Norsk Pasient-register, som fortsatt
har en sentral rolle i utarbeidelsen av
rapporten. Formålet med rapporten er
å gi svar på mange sentrale og grunn
leggende helsepolitiske spørsmål om
spesialisthelsetjenesten i Norge.
Fra 2012 til 2013 ble antall effektive
disponible senger ved somatiske sykehus redusert med 2,2 %, og en reduksjon

på 18,6 % siden 2003. I det psykiske
helsevernet ble antallet døgnplasser
redusert med 2,5 % for barn og unge og
med 3,7 % for voksne fra 2012 til 2013.
Rapporten gir gode data for ressursbruk, antall behandlinger, produktivitet, personell, senger, aktivitet og kostnader mv. Det ene av hovedmålene for
spesialisthelsetjenesten er dermed
godt dekket i rapporten. Derimot sier
rapporten lite eller ingenting om de tre
andre hovedmålene: forskning, utdanning av helsepersonell og pasientopplæring. Rapporten gir også lite differensierte data for investeringene
(bortsatt fra mht bygninger), og det er
svært vanskelig å finne noe særlig om
IKT-satsing eller data for administrativ personell eller byråkrati, eller
kostnader knyttet til dette.
SAMDATA-rapporten ser på utviklingen i kostnadene i spesialisthelse
tjenesten 2003- 2013, og viser et helt
tilsvarende bilde som vi tidligere har
påpekt i OECDs tall for de totale helseutgiftene, nemlig at aktivitetsøkningen
og ressursveksten totalt sett har vært på
omtrent samme nivå som befolkningsveksten, men det har vært en dreining
fra døgnbehandling til poliklinisk behandling. Kostnadene per innbygger til
spesialisthelsetjenesten har altså vært
stabile samlet fra 2003 til 2013, men har
falt litt fra 2009 til 2013, spesielt fra
2012 til 2013. Dette gjelder på landsbasis, og i tre av de fire helseregionene.
Innen somatisk behandling påvises det
økt produktivitet de siste fem årene og
noe lavere kostnadsvekst enn befolkningsvekst. Gjennomsnittlig liggetid for

døgnoppholdene har blitt redusert i
hele perioden 2003- 2013, men styrken
på reduksjonene varierer mellom pasientgruppene. De private kommersielle
sykehusenes andel av behandlingene
var 3 prosent i både 2003 og 2013. Det
er dog en økning i antallet leger i private sykehus på 12 % fra 2012 til 2013, til
64 leger, mens veksten i antall leger i
spesialisthelsetjenesten samlet er på 3,5
% som er meget høyt, men lavere i psykisk helsevern og blant avtalespesialister. Også den langsiktige veksten i leger
i spesialisthelsetjenesten fra 2003 til
2013 er meget høy, og andelen leger har
økt fra 12 % til 15,4 %.
I det psykiske helsevernet, både for
voksne og for barn og unge, var det en
faktisk nedgang i antall pasienter/
utskrivninger fra 2012 til 2013, for
første gang siden 1998 (eller tidligere).
Denne utviklingen må vi anta skyldes
dels den fortsatte dreiningen fra innlagte pasienter til dagbehandling og
poliklinisk behandling, både i somatikk og psykiatri, og dels at produktiviteten i somatisk spesialisthelsetjeneste
har økt med nær fem prosent fra 2009
til 2013. Økonomien i helseforetakene
ser ut til å være under langt bedre
kontroll enn tidligere. De siste fem
årene har helseforetakene samlet gått
med regnskapsmessig overskudd, og
alle de fire helseforetakene har gått
med overskudd hvert år med unntak av
Helse Sør-Øst i 2009 og i 2011. Men
samlet for 2002- 2013 er det fortsatt et
underskudd på 4,13 milliarder kroner,
hvorav Helse Sør-Øst står for 3,92
milliarder kroner. •

Se lenke: http://helsedirektoratet.no/publikasjoner/samdata-spesialisthelsetjenesten-2013/Sider/default.aspx
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Sykehusorganisering i Norge
Hvilke lokalsykehus bør/kan bevares
og hvilke nedlegges
Nedleggelse av lokalsykehus er etter hvert et velkjent fenomen i vårt langstrakte
land. Temaet har også blitt aktuelt i Telemark med vedtak om n
 edleggelse av
akuttfunksjonene på Rjukan og i Kragerø. OVERLEGEN har invitert motstandere
og tilhengere av sentralisering til å presentere sine synspunkter.

›› Av styremedlem Arne Runde

A

rgumenteringen Norge har stor
spennvidde fra behov for lokal
sykehus på nærmest hver tue til store
sentraliserte enheter.
Argumenter i debatten om nedlegg
else av lokalsykehus har i media vært
fra at da ender det med at alle bør bo
langs Bygdø Alle’ med et gigantstort
sykehus i Oslo eller at dersom det er
livsviktig med sykehus på Rjukan
grunnet stor avstand til større sykehus
er det kanskje andre kommuner som
også burde få sitt eget sykehus.

Hva er en rimelig og funksjonsdyktig
størrelse på et lokalsykehus og hvor
stort bør befolkningsgrunnlaget være?
Hva er akseptabel reiseavstand til sykehus? Gjelder andre retningslinjer i sør
enn i nord? Vegkvalitet og værforhold
er ikke uvesentlig.
Hvor stort bør sykehuset være for å
kunne opprettholde et god faglig miljø?
Faglige og økonomiske faktorer spiller
inn. Konsekvenser for lokalsamfunnet
ved nedleggelser kan være store. Hvor
stor er gevinsten ved sammenslåing og

Rjukan sykehus

Kragerø sykehus
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når blir sykehuset så stort at det ikke er
rasjonelt men heller dysfunksjonelt og
uøkonomisk?
Overlegen har invitert forkjempere
og motstandere til nedleggelse til å
presentere sine synspunkter;
Bess Margrethe Frøyshov og Frank
Hvaal ved Sykehuset Telemark argumenterer for sine synspunkter for
sentralisering og Oddvar Øygarden,
Petter Berg og Mads Gilbert presenterer argumenter mot i en revidert
kronikk.

KRONIKK:
Før valget lovte Høyre og Bent Høie at ingen lokalsykehus
skulle legges ned. De regionale helseforetakene skulle avvikles.

›› Oddvar Øygarden, Petter Berg og Mads Gilbert
Sykehuset Telemark HF har lenge
villet legge ned sykehusene på Rjukan
og i Kragerø for å spare penger. Saken
ville havne på helseministerens bord
og Høie lovet å sette seg godt inn i
saken før noen beslutning ble fattet.
5. juni besluttet han overraskende å
legge ned Rjukan sykehus med akuttfunksjoner og døgnsenger, nøyaktig
slik det regionale helseforetaket Helse
Sør-Øst ønsket.
Hva betyr et løfte for Bent Høie? Vi
trodde jo han mente det da både han
og verdipartiet Høyre lovet at ingen
lokalsykehus skulle nedlegges. Løftebruddet Rjukan sykehus bør være
tungt å svelge for alle som trodde at et
ord var et ord selv for politikere.
Høie har begrunnet nedleggelsen
med henvisning til pasientsikkerhet,
kvalitet og brukernes mening. Dette er
påstander som mangler dokumentasjon og saklige argumenter. Statsråden
bygger trolig på det Sykehuset Telemark HF (STHF) har levert. Vi tror
nok ministeren mener å ha satt seg
grundig inn i «alle sider ved saken»,
men informasjonen hans må ha vært
ensidig og tendensiøs når han så
bastant hevder at nedleggelse tjener
pasientsikkerhet, kvalitet og bruker
ønsker.
Lokalbefolkningen har rett til sikkerhet og god helseberedskap, det har
også de mange hytteturistene i øvre
Telemark. Ambulansetjenesten påstås
å kunne gi pasientene bedre sikkerhet
enn dagens akuttmottak med erfarne
anestesileger, indremedisinere, kirurger,
kompetente og erfarne sykepleiere
støttet av røntgenavdeling og labora
torium med blodbank.
Vi vet at Tinnsjøveien, som er hovedveien for å nå akuttsykehus sør i Telemark stenges hver vinter. Det er ofte

ikke flyvær for luftambulansen. Sist
vinteren varte denne situasjonen i tre
uker, og da må bilambulansene kjøre
en betydelig omvei som dobler eller
tredobler tiden til sykehus. Ambulansetjenesten har dyktige fagfolk, men
det er ikke et «rullende sykehus». Et
eksempel er den vanlige, viktige og
tidskritiske diagnostikken og akutt
behandlingen av hjerneslag som må
skje på sykehus. Nedlegging av Rjukan
sjukehus pålegger innbyggerne i opptaksområdet et obligatorisk tidstap
ved hjerneslag som neppe ville blitt
akseptert av byenes innbyggere.
Norske sykehus måles på kvalitet
ved behandlingsresultat av viktige
medisinske tilstander. Rjukan sjukehus
topper kvalitetslisten blant sykehusene
i Telemark. Også pasienttilfredshet
måles som uttrykk for kvalitet, og
Rjukan ligger høyere enn Skien.
I dokumentasjonen fra STHF hevdes
det at brukerne ønsker et styrket sykehus i Nedre Telemark, men utvalget av
brukerne som er blitt hørt er skeivt
fordi alle er fra Skien-området. Spør
man derimot Tinn FFO, Eldrerådet og
andre relevante brukere i Tinn, har alle
gått klart mot nedleggelse av Rjukan
sykehus. Helseministeren vet at det er
et lovpålagt krav å innhente uttalelser
fra relevante brukere.
Prosessen bak STHFs dokumentasjon har vært skandaløst udemokratisk. I gruppen som behandlet organisering av akuttmedisinen i Telemark,
satt det én lege fra Rjukan, fem fra
Skien og to ledere fra Skien. De var
altså sju mot én i Rjukans disfavør.
Ikke overraskende ville gruppen at
Skien måtte få mer ressurser, og
Rjukan nedlegges.
Sentralisering av funksjoner til
gigantiske sykehus skal løse det meste,

skal vi tro tilhengerne, som vil legge
ned lokalsykehus og akuttberedskapen
i distriktene. Det er utelukkende den
økonomiske bunnlinjen som teller, ikke
kvalitet i diagnostikk, behandling og
omsorg. I dette langstrakte landet, der
verdiene skapes i hele landet, må vi ta
et oppgjør med den udokumenterte
troen på at sentralisering løser alle
problem. Norge har allerede langt
under gjennomsnittet sykehussenger
per innbygger sammenliknet med
andre OECD-land. Beleggsprosenten
er skyhøy og uforsvarlig. De store
spesialiserte sykehusene klarer ikke
løse sine pålagte oppgaver på grunn av
kapasitetsmangel. Økende svingdørs
politikk, stadig kortere innleggelser,
stadig lengre reiseavstander for distriktenes befolkning, og økende reinnleggelser er ikke god pasientbehandling. Nærhet til eget sosialt nettverk,
lokalkjente helsearbeidere og tid nok
til å utrede ferdig også de enkle helseplagene er god pasientomsorg. Det
tilbyr lokalsykehusene.
Økonomi trumfer befolkningens
interesser, distriktene og rasjonell
medisin. Når den snevre bedriftsøkonomiske bunnlinjen trumfer den samfunnsøkonomiske bunnlinjen, vil velferdsstatens institusjoner alltid tape
– på papiret. I virkelighetens verden er
lokalsykehus, god primærhelsetjeneste
der folk bor, sammen med desentralisert skole og gode kommunikasjoner
den beste samfunnsøkonomiske investeringen på kort og lang sikt.
Lokalsykehusenes fagmiljø er tuftet
på tålmodig bygging over svært lang
tid. Det tar ikke mange pennestrøkene
og kjappe vedtak å rive dem ned.
Vi håper Høie har betenkt også
denne konsekvensen i sin hastige
beslutning.•
OVERLEGEN 3-2014
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Endret sykehusstruktur i Telemark
Sykehuset Telemark HF (STHF) skal yte spesialisthelsetjenester til Telemarks 171.000 innbyggere. Telemark er et stort fylke i geografisk utstrekning fra Kragerø i sør til Haukeli i nord,
med en befolkningstyngde i Grenlandsområdet og mindre tett befolkede områder spesielt i
Vest- og Øst-Telemark. I dag gis våre tjenester i fem somatiske sykehus, hvorav Skien, Notodden
og Rjukan har akuttfunksjoner både innen kirurgi og indremedisin,
Kragerø har tilpasset indremedisinsk akuttfunksjon og Porsgrunn er
et dagsykehus med planlagt kirurgisk og medisinsk aktivitet. Sykehus
ene i Skien og Porsgrunn står for ca 80 % av vår somatiske aktivitet.

›› Av direktør Bess Margrethe Frøyshov og prosjektleder Frank Hvaal

S

ykehuspsykiatriske tjenester er
lokalisert i Skien. De distrikts
psykiatriske senterne i Øvre og Nedre
Telemark, har til sammen aktivitet i
sju av Telemarks 18 kommuner.
I tillegg har helseforetaket del
regionsoppgaver innen plastikkirurgi,
fertilitetsbehandling, arbeidsmedisin
og medisinsk genetikk.
Sykehusaktiviteten i dag, er utpreget
desentralisert og med til dels svært
avanserte tjenestetilbud til et lite befolkningsgrunnlag. Det var et behov for
en gjennomgang av og modernisering av
vårt tjenestetilbud med hovedfokus på
behandlingskvalitet og pasientsikkerhet.
I januar 2013 ga styret et mandat for
dette strategiske arbeidet. Et omfatt
ende prosjekt som involverte våre egne
fagfolk, tillitsvalgte, samarbeidspartn
ere og ikke minst brukere ble etablert.
I «Utviklingsplan Sykehuset Telemark
HF» (se www.sthf.no) skulle kvalitet
og pasientsikkerhet, faglige krav og
anbefalinger, kompetanse og robuste
fagmiljø og økonomisk bærekraft v ektlegges i den videre utviklingen av STHF.
Bredt sammensatte faggrupper, der
over halvparten av medlemmene var
leger, ble etablert. Tung legedeltagelse
var avgjørende for arbeidets faglige
forankring og for gode vurderinger av
hvilken medisinsk kunnskap og utvikling tjenestetilbudet vårt skulle ivareta
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nå og i de kommende årene. Det var til
sammen ca 100 deltagere både fra
sykehuset, kommuner og brukerorganisasjoner, og disse fikk i oppgave å
beskrive hvordan både det planlagte og
akutte tjenestetilbudet måtte utvikles
for å ivareta de definerte krav og kriterier. Arbeidet med utviklingsplanen
bygget på å desentralisere det som var
mulig, samt å sentralisere det som var
nødvendig.
Rådene fra faggruppene var basert
på bred konsensus, dog med klart uttrykt motstand fra noen av medlem
mene i gruppene som jobbet på sykehus der tjenester ble foreslått endret/
lagt ned.

STHFs psykiatritilbud videreføres i
hovedtrekk.

Retningen var klar;

For somatikk er det en global utvikling
der den høyspesialiserte medisinen
sentraliseres til større sykehusenheter,
mens de enklere behandlingstilbudene
desentraliseres slik at tilbudene gis så
nær brukerne som mulig.
Innenfor akuttmedisin er det
forskningsmessig solid dokumentasjon
på at høyt behandlingsvolum skaper
bedre overlevelse og behandlingskvalitet. Overlevelse etter hjerteinfarkt og
multitraumer har økt signifikant etter
at det er opprettet hjertesentre og
traumemottak. Høyt behandlings
volum, spesialkompetanse, tverrfaglig
tilnærming og avansert utstyr sørger

• Faggruppen som jobbet med psykiatritilbudet ønsket et videre sterkt
desentralisert tilbud med distriktspsykiatriske sentre (DPS) som
en bærebjelke lokalt, i tillegg til en
sentralisert sykehuspsykiatri ett sted
i Telemark.
• Faggruppene som jobbet med somatikk ønsket en klar sentralisering av
akuttfunksjoner både innen kirurgi
og indremedisin, samt døgnbaserte
behandlingstiltak. Anbefalingen var å
redusere antall akuttmottak og somatiske sykehus med døgndrift fra fire
til to steder i Telemark.

Utviklingen innenfor det psykiatriske
behandlingstilbudet innebærer en
videreføring av en desentralisering
som allerede er godt i gang.
Utviklingsplanen bygger opp under
intensjonene i Samhandlingsreformen
og andre politiske reformer som tilsier
at kommunene i større grad enn tidligere skal ta hånd om sine «lettere syke»
psykiatripasienter i hjemkommunen,
med god støtte fra DPS og ambulerende
team i spesialisthelsetjenesten.
STHFs somatiske tjenester samles i to
sykehus med akuttfunksjon og døgnaktivitet, og to rene dagsykehus.

for at pasientene får optimal og god
behandling. For Telemark innebærer
dette at våre hjerteinfarktpasienter får
akuttbehandling ved hjertesenterne i
Arendal eller i Oslo. For kirurgisk aktivitet er samme logikk gjeldende.
Nasjonale retningslinjer reflekterer
dette for eksempel ved å fastsette
antall pasienter et sykehus må be
handle årlig for å kunne opprettholde
god nok kompetanse til å kunne
gjennomføre ulike kreftinngrep.
Mange spesialisthelsetjenester kan
desentraliseres. Behandling med cellegift og dialyse er gode eksempler på
det. Flere spesialistoppgaver kan
gjennomføres lokalt nå enn tidligere,
og utviklingen tilsier at enda flere
tjenester vil gis i lokalsykehus, lokalmedisinske sentra eller i hjemmet i
framtida. Samarbeid med kommunehelsetjeneste er fokusert i Samhandlingsreformen og utviklingen med
tettere samarbeid med andre helse
aktører vil også fortsette.
Moderne sykehusdrift bygger på
medisinsk kunnskap og faglig konsensus.
Krav til kompetanse, teamarbeid, beredskap, areal og utstyr legger grunn
laget for et pasientsikkert tjeneste
tilbud av høy kvalitet.
Gode fagmiljø skapes ved at det ut
vikles et faglig fellesskap der man
lærer av andre og hverandre. Stabilitet
og godt arbeidsmiljø er nødvendig for
å skape faglig trygghet og vekst.
Sykehusdrift som i hovedsak er
basert på innleie av vikarer eller ulike
«spesielle» arbeidstidsordninger, gir
lite forutsigbarhet, sårbarhet og mang
lende kontinuitet i behandlingen. Selv
om den enkelte vikar kan ha høy kompetanse innen sitt fagfelt, trengs det et
godt kollegium for å ha en faglig trygghet der du jobber og for å kjenne til
arbeidsstedets regler og rutiner. Stor
grad av vikarbemanning gir derfor
uensartet behandlingspraksis ved at
sykehusets vedtatte behandlingsprosedyrer i varierende grad er kjent og
følges og det vil igjen utfordre kvalitet
og pasientsikkerhet.
Norske akuttmottak legebemannes
flere steder av turnusleger alene i tilstedevakt på kveld og natt, med sekundær og tertiærvakt som kan tilkalles,

enten «på huset» eller hjemmefra.
Turnusleger er nyutdannede, og har
derfor som regel liten klinisk erfaring.
Derfor vil de oftere enn erfarne leger
gjøre feilvurderinger ved mottak av
akutt syke pasienter, pasienter med
uavklarte tilstander og også ved akutte
forverringer hos pasienter som er vurdert så syke at de har behov for å ligge
i en sykehusseng over natten. Erfaring
kreves også for vite når man skal be om
hjelp eller for å se at tilstanden krever
behandling fra medarbeidere med
høyere kompetanse eller på et annet
sykehusnivå.
Med bakgrunn i denne kunnskapen
og disse vurderingene har STHF vedtatt at våre akuttmottak, og der hvor
vi skal ha døgnaktivitet, minimum skal
bemannes av vaktkompetent lege i
spesialisering i tilstedevakt hele døgnet
og alle dager. Vi har også styrket akuttmottaket i Skien ytterligere ved at det
fra 08.00-23.00 hver dag er overlege
med spesifikk akuttkompetanse i tilstedevakt i akuttmottaket. Turnusleger
og «ferske» leger i spesialisering vil
møte pasienten sammen med den
erfarne legen og får da tett oppfølging
av kolleger med lang erfaring og god
kompetanse slik at kvaliteten på deres
opplæring og arbeid øker.
Vi mener at riktig og rask behandling
i akuttmottak gir et best mulig utgangspunkt for den akutt syke pasienten,
både i akuttfasen, men også videre
«inn i huset». God dialog mellom
erfarne leger i akuttmottak og pre
hospital tjeneste vil bidra til at pasienten får god prehospital overvåkning og
behandling, og at pasienten kommer til
rett sted. Erfarne leger i akuttmottak
kan også gi gode råd til legevaktsleger
eller fastleger som har behov for å
diskutere om deres pasient har behov
for akutt sykehusinnleggelse eller ei.
Anbefaling og
vedtak av STHFs tjenestetilbud

Anbefalingen i STHFs Utviklingsplan
er i tråd med mandatet og følgelig
konsekvens av de faglige kriterier og
vurderinger som er lagt til grunn for
arbeidet. En viktig målsetting med
STHFs utviklingsarbeid er at vi som
organisasjon kan møte og ta inn over

oss ny medisinsk kunnskap, nye krav
og forventninger og å være så godt
rustet som mulig til å møte endringer
og utfordringer vi i dag ikke kjenner,
til pasientens beste.
Brukerorganisasjonene har deltatt
aktivt i hele vårt utviklingsarbeid og
støtter anbefalingen. De er klare på at
de om de må vil velge «kvalitet fremfor
nærhet».
Anbefalingen i fire punkter:

- Vi samler de sykehuspsykiatriske
tjenestene i Skien, inklusive akuttmottak for hele fylket. De desentraliserte psykiatritjenestene videreføres
i på alle dagens lokasjoner.
- Vi sentraliserer akuttfunksjoner,
kirurgi og døgnbehandling til Skien
og Notodden, slik at pasientgrunnlag
og derved behandlingsvolum er tilstrekkelig for høy kvalitet, og stiller
krav til kompetanse for å sørge for at
pasientene får rask og riktig vurdering og behandling. Vi skaper grunnlag for gode fagmiljø ved å samle
akutt- og døgnfunksjoner ved to
sykehus.
- Vi desentraliserer spesialisttilbud ved
at spesialistene i Skien og Notodden
vil, i tillegg til fast bemanning lokalt,
sørge for hensiktsmessig dag- og
poliklinikktilbud på våre to respekt
ive dagsykehus i Kragerø og på
Rjukan.
- Vi flytter somatisk dagaktivitet fra
Porsgrunn til Skien, når tilstrekkelig
areal er frigjort til det, for å samle og
styrke fagmiljøene.
Endringene gjennomføres over ett år,
bortsett fra flytting av aktivitet fra
Porsgrunn til Skien som vil ta lengre
tid.
Utviklingsplanens anbefaling ble
vedtatt i STHFs styre 20.mai 2014.
Vedtaket som omhandlet akutt- og
døgnfunksjoner ble deretter bekreftet
av HSØs styre 3.juni, før vedtaket om å
legge ned akuttfunksjonene ved to av
våre sykehus ble bekreftet av Helse
ministeren 5.juni. 17.juni ble forslag om
at alle større endringer i sykehustilbud
måtte stanses før Nasjonal helse- og
sykehusplan ble vedtatt, nedstemt i
Stortinget. •
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KRONIKK:

Imperiebyggeren på Gaustad
Slagstad, Professor dr. philos.
›› Av Rune
Institutt for samfunnsforskning, Oslo

«Min visjon er å legge Ringveien i
tunnel ved Rikshospitalet og samle
hele Oslo universitetssykehus (OUS)
på Gaustad,» fortalte Bjørn Erikstein,
OUSs direktør, til Dagens Medisin i
oktober 2012, og han la til: «Dette er
noe jeg har tenkt på i fire-fem år.»
Erikstein hadde nettopp lagt frem for
styret i OUS sin plan om et gigantsykehus på Gaustad. Da styret et halvt år
tidligere hadde bedt om en plan for
OUS (Radiumhospitalet, Rikshospi
talet, Ullevål og Aker), var imidlertid
ikke ett stort sykehus på Gaustad blant
de alternativene styret hadde bedt
vurdert. «Jeg kunne bare ikke la være,»
uttalte Erikstein til Dagens Næringsliv
om planen han så å si i hemmelighet
hadde latt utarbeide (DN, 26.10.12).
«Mulighetsstudien» Erikstein presenterte for OUS-styret var utarbeidet
av arkitektkonsernet NSWAP. Konsernet
skulle under sitt nye navn Nordic Office of Architecture vise seg å forbli en
helt sentral premissleverandør i den
videre prosess som karakteristisk nok
begynte med «overbygningen», den
arkitektoniske overbygningen, en
arkitektonisk illustrasjon på en «topdown» fusjonsprosess. Da Erikstein
var blitt tilsatt som ny OUS-direktør
høsten 2011, hadde han intet nevnt om
sin plandrøm. Han hadde tvertom
understreket at han var kommet til
OUS med blanke ark og ville «se nøye
på helheten og delprosessene i omstillingen». Fagmiljøene skulle være «gode
premissleverandører»: «Et godt samarbeid med de ansattes representanter og
gode og faglige diskusjoner» ville være
helt avgjørende forutsetninger for en vellykket prosess. (Dagens Medisin, 7.12.11).
Siri Hatlen, Eriksteins forgjenger,
hadde i september 2010 startet arbei16 OVERLEGEN 3-2014

det med «Arealutviklingsplan 2025»,
vedtatt av OUS-styret i mars 2011.
Ifølge denne skulle to viktige bygg
reises ved dagens Ullevål i løpet av få
år: et stort sengepostbygg og en stor
bylegevakt. Storbylegevakten skulle
bygges slik at den ble tilknyttet det nye
akuttmottaket (åpnet sist vinter, prislapp ca.500 millioner kroner). Oslos
helsebyråd Øystein Søreide (H) kunne
i den forbindelse bekrefte at for noen
år siden var alt klart til å sette spaden i
jorden, men at prosjektet fikk en
bråstopp. Byråden håper imidlertid
fortsatt «at storbylegevakten kan samlokaliseres med dagens Ullevål.»
(Aftenposten, 10.4.14).
Storbylegevakt utsatt

Etter at Erikstein nå har offentliggjort
sin drøm om samling på Gaustad, blir
det lettere å skjønne hvorfor han stanset begge prosjektene – storbylegevakten og klinikkbygget – kort tid etter at
han var tiltrådt. Hvis storbylegevakten
skal realiseres i samsvar med Eriksteins Gaustad-plan, vil det ta
enda atskillige år innen Oslo får en
tidsmessig legevakt. Den vil dessuten,
som Gaustad-prosjektet for øvrig, få en
plassering enda lengre vest på Oslos
vestkant, mens den store befolkningstilveksten som kjent kommer i øst. En
realisering av storbylegevakten i tråd
med Høyre-byrådens ønsker vil grunnet Eriksteins Gaustad-strategi nå først
kunne skje med flere års forsinkelse,
en forsinkelse som gjør at kommunen i
mellomtiden har måttet rehabilitere de
for lengst utdaterte lokalene i Storgata
med flere hundre millioner kroner.
Hvordan kunne dette skje? Svaret
finner en i «Idéfase OUS – Campus
Oslo», fremlagt for OUS-styret 26.juni

i år og utarbeidet av flere prosjekt
grupper under styring av Erikstein selv.
Allerede på de første av utredningens
184 sider introduseres det overordnede
synspunkt som er styrende for hele
utredningen: Samling om én lokalitet
vil gi «best mulighet til å oppfylle de
strategiske målene for sykehuset».
Ikke minst vil det gi «stordriftsfordeler
innen mange områder». Og det føyes
til: det finnes ikke «evidensbaserte
holdepunkter» for at samlokalisering
av det foreslåtte format vil være uheldig.
Tre alternativer utredes: Delt lokalisering Ullevål og Rikshospitalet/Gaustad
blir, gitt det innledende premiss, lite
attraktiv. I valget mellom de to øvrige
- full samlokalisering på Gaustad og
full samlokalisering på Ullevål - blir
Gaustad-alternativet foretrukket med
Ring 3 «lagt i tunell(sic!)» – eneste
risiko er knyttet til tunnelen. Rapporten
bekrefter slik sett at Erikstein er sanndrømt – så langt.
500 senger optimal størrelse

Utredningen hopper lett over det som
er et gjennomgående synspunkt i
forskningen på hva som er optimal
sykehusstørrelse, nemlig at det er
vanskelig å finne gevinst ved mer enn
500 senger i et sykehus; Gaustad-
fusjonen opererer med mer enn tre
ganger denne størrelsen. Professor
Jon Magnussen, en av landets fremste
helseøkonomer, vurderer Gaustad-
planen slik: «Fra et ‘driftsøkonomisk’
ståsted er det ikke noe som tilsier at
det er noen som helst gevinst ved et
prosjekt som dette, kanskje snarere
tvert imot.» (Kapital, 26.6.2014)
Heller ikke er det i rapporten spor
av analysene til NHH-professor Kurt
R. Brekke, en av de få her i landet som

Professor Rune Slagstad har som intellektuell i årevis lagt det offentlige Norge og beslutningsprosesser under lupen.
Han har lenge påpekt at store beslutninger ofte tas i små rom og uten særlig offentlig debatt - og påpeker det demokratiske
problemet ved dette. Hovedstadsprosessen som nå er på vei inn i en ny fase er et eksempel som han har fulgt særlig nøye.
Det er unødvendig å presisere at analysen står for forfatterens regning.

har studert sykehusfusjoner empirisk.
Blant hans funn er at sykehusfusjoner
svekker incentiver til å tilby kvalitet og
drive effektivt. De stadige henvisningene
til stordriftsfordeler som høyere
effektivitet og bedre pasientbehandling
karakteriserer han som «retorikk».
«Så langt ser sykehusfusjonering ut
som rene tapsprosjekter,» er en av
Brekkes konklusjoner (NHH Bulletin
1/2014).
Mål:Årlig innsparing 800 mill,
akkumulert underskudd 3 milliarder

Da OUS-fusjonen ble vedtatt i 2008,
var det forutsatt at fusjonen skulle
være økonomisk selvbærende. Siri
Hatlen beskrev etter hvert prosjektet
som preget av stadig større risiko: Hvis
ikke eier stilte opp med økonomiske
ressurser, måtte fusjonen sprenges.

Etter to år sa hun opp som direktør;
hun fant ikke lenger prosjektet forsvarlig. Hatlen mente det trengtes 17,5
milliarder kr. – et beløp ledelsen i
Helse Sør-Øst (HSØ) v/Bente Mikkelsen ikke ville høre snakk om, da det
ville ha synliggjort 2008-vedtakets
sviktende økonomiske forutsetninger.
Med Hatlens «Arealutviklingsplan»
som basis foreslår Erikstein nå et prosjekt som er mer enn dobbelt så stort
som det som ble besluttet i 2008, med
en estimert kostnad på vel 40 milliarder
kroner. Det er tankevekkende at Hatlen
i realiteten måtte gå da hun opererte
med et langt lavere beløp. Det er for
øvrig verdt å merke seg at det ikke er
HSØ, men Erikstein v/OUS-styret som
er initiativtaker. Prosjektet er riktignok
godkjent av HSØ-styret, men uten at
HSØ har tilført ekstra midler til utred-

ningsarbeidet. OUS har hittil brukt 36
mill. kr. av sitt løpende pasientrelaterte
budsjett til finansiering av diverse
konsulenttjenester. I tillegg kommer
at sentrale deler av OUSs administrative apparat med Erikstein i spissen i
halvannet år har hatt mye av sin oppmerksomhet mot dette arbeidet, mens
sykehusdriften har gått sin skjeve gang.
Eriksteins rapport bærer preg av han
har holdt seg noe mer til konsulentene
i Terramar og arkitektene i Nordic
Office of Architecture enn til sykehusets medisinske personale. Språket
er ikke til å ta feil av: Helsetjenesten
anses som «en samlet leveranse», og
OUS skal bli «et av Europas ledende
sykehus innen helseinnovasjon».
Terramar hadde ifølge sin hjemmeside
«prosjektsjefsrollen» for Nye Holmenkollen, som av kulturminister Trond
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Giske ble omtalt som «en av de største
offentlige byggeskandalene noen
gang», da det ble kjent at prosjektet ble
600 millioner kroner dyrere enn forutsatt (Dagbladet, 17.8.2009). Arkitektene
har fått utfolde seg i en egen, glanset
firefarget billedpublikasjon om «Fysiske
løsninger og byutvikling» over 154
sider, nesten like mange sider som
selve hovedrapporten, bare i større
format. For arkitektene dreier det seg
ikke bare om et «sykehusprosjekt»
- det er et byutviklingsprosjekt. De vil
«løfte Oslo fra en ‘fjordby’ til også å bli
en ‘kunnskapsby’», og ser sykehuset
som «en unik mulighet for byutvikling
og en potensiell arena av betydelig
omfang for næringsutvikling». Erikstein skisserer en helt ny bydel på
Gaustad med kontorer, næringsdrift,
ny T-banelinje etc. Men er det ikke noe
som skurrer litt, når en sykehusdirektør
som ikke evner å holde orden i eget
hus, via sitt styre gir seg selv i oppdrag
å opptre som byplanlegger?
Riksrevisjonen kritisk

Gaustad-rapporten ser glatt bort fra de
mange kritiske synspunkter som er
kommet på OUS-fusjonen etter 2009.
McKinsey hadde anslått at fusjonen
som følge av stordrift ville gi en årlig
effektiviseringsgevinst på 8-900 millioner kroner. Ved årsskiftet 2012/13 var
OUS’ akkumulerte underskudd vel
3 milliarder kroner.
I Stortingets åpne høring om OUSfusjonen i mars 2012 rapporterte de
ansattes representanter om under
finansiering, dysfunksjonell organisasjonsstruktur og en pasientsikkerhet
som var i fare, om en ikke tok en pause
i omstillingen. Riksrevisjonens rapport
et halvt år senere bekreftet denne
beskrivelsen. Eierne på foretaks- og
departementsnivå hadde ikke opptrådt
«tilstrekkelig aktivt for å redusere rapportert kritisk risiko», og eierstyringen
var ikke «utøvd på en god måte». Riksrevisor Jørgen Kosmo sa det på sin måte:
«Jeg synes det mest alvorlige er at man
visste om de kritiske risikofaktorene,
men man håndterte ikke disse inn i planleggingen på en god nok måte. Slik fikk
man risikoen og de kritiske forholdene
midt i trynet.» (NRK 28.11.12)
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«Det er kjent og tilstrekkelig dokumentert at planleggingen og gjennomføringen av en av de største fusjoner i
offentlig sektor, står til stryk. Riksrevisjonen feide all tvil av banen denne
uken,» var Magne Lerøs kommentar
(Ukeavisen Ledelse 29.11.12). Helsepolitisk opposisjonsleder Bent Høie
mente Riksrevisjonens rapport «slår
fast at både tillitsvalgte og Hatlen
hadde rett i sin bekymring». Høie bad
daværende helseminister Støre sette
i gang en kritisk granskning av hele
hovedstadsprosessen. Da Høie selv var
kommet i posisjon, var han like negativ
til sitt eget forslag som Støre ett år
tidligere hatt vært til Høies forslag.
Direktør Erikstein mente det fikk
holde med en «egen-evaluering»
(Dagens Medisin, 25.2.14).
Kompetanseflukt og lederflukt

OUS har ifølge Aasmund Bredeli,
tillitsvalgt for vel 2600 OUS-leger,
ingen plan for å møte utfordringene på
mellomlang sikt, og frykter en «15-årig
unntakstilstand» om en følger Eriksteins Gaustad-plan. «Vi har hatt en
svær kompetanseflukt,» sier Bredeli:
«Mellomledere vil ikke lede lenger, og
fremragende fagpersoner søker seg ut,
slik at fagmiljø forvitrer.» (DN, 7.11.12)
Og forvitringen har fortsatt. Jeg lar det
bli med tre eksempler fra senere tid.
Thore Henriksen, som bygget opp
det barneintensive miljøet ved Ullevål,
orket ikke mer etter utallige søvnløse
netter i forbindelse med omorganiseringen av OUS: «Til slutt ble det
meningsløst å drive intensiv medisin
under slike forhold,» sier Henriksen til
«Journalen», Tidsskrift for Oslo legeforening (2/2014). - Haldor Slettebø
trakk seg i protest i mars i år som leder
for Rikshospitalets Nevrokirurgiske
klinikk: «Jeg har vært leder ved sykehus i ti år, og har ikke sett maken til
dette.» (DN, 15.3.14) Slettebø fortalte
at han sammen med en lederkollega
hadde bedt om et møte med Erikstein
som sykehusets øverste sjef, fordi tjenestevei ikke fungerte. Han fikk til svar
at han måtte ta opp problemene «i
linjen» - men «i linjen er det øredøvende
taushet og handlingslammelse». «Så det
er jo en slags sovjetstat - mer gemyttlig,

mindre voldelig, men effektivt,» var
Slettebøs resignerte kommentar.
Noen uker senere var det Lars Engebretsen, sjef for OUSs Ortopediske
avdeling, som sa opp i protest etter
knapt to år i jobben: «Nå har jeg blitt
såpass gammel at jeg ikke vil bruke
resten av livet på å fighte vindmøller.»
(NRK 7.4.2014) Engebretsen var bekymret
for OUSs fremtid, ikke minst fordi toppledelsen ikke tar hensyn til faglige råd.
Etter flere reportasjer i Aftenposten
om kreftpasienter som kasteballer i
Helse-Oslo kunne det ikke lenger være
tvil om hva Petter Schou, fylkeslegen i
Oslo og Akershus og tilsynsmyndighet
for OUS, mente om hovedstadsprosessen: «En altfor stor tro på stordrifts
fordelen i helsevesenet gjør at gamle
kulturer brytes opp og ansvaret for den
enkelte pasient lett kan bli fragmentert» (Aftenposten, 14.9.2014). Men hva
er det med offentligheten som gjør at
de utallige varselsignalene fra den
medisinske ekspertisen likevel ikke
fører til kursendring?
Det kanskje mest sentrale, retningsgivende dokument for Oslo-prosessen
var «Prosjekt sykehus i hovedstadsområdet» (oktober 2004), utarbeidet av
en prosjektgruppe med «medlemmer
fra Helsedepartementet, Helse Sør og
Helse Øst, med støtte fra McKinsey &
Company»: leder var departementsråd
Anne Kari Lande Hasle, blant de øvrige

deltakerne var Siri Hatlen, Bente Mikkelsen – og Bjørn Erikstein. Av disse er
nå bare Erikstein tilbake, i det minste i
formelle posisjoner. Han har ved flere
anledninger bedyret at han kom til
stillingen som OUS-direktør i 2011
med blanke ark. Han synes imidlertid å
ha fortrengt at han var med i utformingen av Oslo-prosessens grunnleggende
dokumenter. Han begynte å drømme,
har han nå bekjent, om et gigantsykehus på Gaustad omkring 2007 da han
var direktør i Helse Sør, og han var
ekspedisjonssjef i Helse- og omsorgsdepartementet med ansvar for spesialisthelsetjenesten da han ble OUS-
direktør. Oslo-prosessen har vært
drevet frem av et styringsbyråkratisk
miljø med liten sans for det åpne ordskiftet, kombinert med en bemerkelsesverdig læringsresistens.
Mangler politisk mandat

Da hovedstadsprosessen passerte
Stortinget i 2008, var politikerne, slik
Jan Bøhler (A) har tilkjennegitt i til
bakeblikk, ingenlunde klar over rekkevidden av sin tilslutning. Kanskje vil
ikke politikerne også denne gang abdisere? Bøhler har selv etterspurt Erikstein-rapportens politiske mandat.
Enda skarpere har Harald T. Nesvik,
Frp’s parlamentariske leder, uttalt seg:
«Styret i Helse Sør-Øst bør umiddelbart
punktere luftslottet og utrede realistiske

framtidsvisjoner til det beste for pasientene.» (Dagsavisen 23.6.14)
Ifølge Helsedirektoratets veileder
for sykehusplanlegging skal det i idé
fasen «tenkes bredt for å sikre at alle
reelle og alternative utviklingsveier
utredes». Så er ikke tilfellet for «Idé
fase OUS-Campus Oslo». Ett alternativ
ble i utgangspunktet utelukket i det
utredningsmandat OUS-styret ga etter
Eriksteins utforming i oktober 2012,
og er derfor systematisk fraværende
i utredningen: nemlig å fornye og
modernisere dagens tre hovedlokali
sasjoner med deres institusjonelle
egenarter: Radiumhospitalet, Riks
hospitalet og Ullevål, samt å vurdere
gjenåpning av Aker som lokalsykehus
for Oslo øst. At dette alternativet,
som trolig står meget sterkt blant det
medisinske personale i OUS, er uutredet,
er en alvorlig svekkelse av rapporten
som velegnet beslutningsdokument for
den videre prosess. En organisk reformmodell som vil forandre for å bevare,
ville være mer i pakt med den norske
tradisjon – og formodentlig med den
blå regjering - enn en sentralistisk,
halvsosialistisk planmodell som alt det
gamle med jorden jevne vil.
DnR ikke involvert

Det er oppsiktsvekkende at Erikstein
lanserer en plan som vil utradere
Radiumhospitalet, en i norsk kontekst
usedvanlig internasjonal medisinsk
merkevare, uten overhodet å utrede en
stedlig videreføring på Montebello. I
forordet sies det at utredningen «er
utført med bred involvering av fagpersonell ved sykehuset». Det gjelder ikke
det medisinske personalet ved Radiumhospitalet. For noen dager siden signerte
seks seksjonsoverleger, støttet av 116
overleger ved Radiumshospitalet, et
opprop til direktør Erikstein, hvor de
ber ham gjøre det han har unnlatt å
gjøre i sin rapport: «starte en kostnadsvurdering og realitetsbehandling av
nytt klinisk bygg». I stedet for Eriksteins midlertidige løsning med å lappe
på det kondemnable gamlebygget vil
legene med et nytt klinikkbygg skape
et komplett, norsk kreftsykehus. Slik
vil en få et unikt, onkologisk kompetansesenter med Ullern nye gymnas,

rettet mot fremtidens forskere innen
biomedisin, en innovasjonsklynge som
vil huse Kreftregisteret, et topp moderne
bygg for grunnforskning og et moderne
stråleterapisenter, med umiddelbar
nærhet til et spisskompetansesykehus
for kreft.
«Jeg ser ingen fordeler med å legge
Radiumhospitalet inn i et gigantsykehus,» understreker Johan Einarsson,
sjef for Radiumhospitalets forskningsstiftelse. «Radiumhospitalet skal ikke
være et volumsykehus,» tilføyer Jan
Vincents Johannessen, Radiumhos
pitalets mangeårige direktør: det «bør
bygges ut til å ta seg av særtilfellene og
forskningen», «et lokomotiv i kampen
mot kreft, som hele helse-Norge vil få
nytte av». (Kapital, 26.6.14) - At denne
internasjonale merkevaren skulle
kunne risikere å forvitre som følge av
en uoversiktlig fusjonsprosess, synes
ikke å bekymre Erikstein: «Jeg vil jo
tro at omdømmet i stor grad knytter
seg til navnet. Coca-Cola produseres
jo mange steder i verden, men det er
fortsatt Coca-Cola.» (Kapital, 26.6.14)
Gjenåpne Aker??

Hva skal så mere til for å friskmelde
hovedstadens sykehus? Ett bidrag vil
være en klarere funksjonsdeling mellom
Rikshospitalet og Ullevål – det ene som
landets fremste spesialsykehus, det
andre som et akuttsykehus for hele
hovedstadsregionen med tilstedevær
else av alle de kliniske spesialiteter
som trengs. I tillegg må Aker Sykehus
gjenåpnes som lokalsykehus for Oslo
øst. Aker, som var et av landets beste
lokalsykehus, ble nedlagt i all hast i
første fase av OUS-fusjonen fordi en
ut fra sviktende forutsetninger antok
en befolkningsnedgang i Groruddalen,
og fordi en ville øke pasientbasisen for
det nye Ahus. «Historien rundt Aker
Sykehus er uforståelig for meg,» sier
Frp’s Nesvik: «Nedleggelsen av sykehuset var feil. Det er fortsatt mulig å
ta i bruk Aker i langt større grad enn
hva som er tilfellet i dag.»
Det er egentlig kun én hake ved
Nesviks forslag om et modernisert
Radiumhospital og et fornyet Aker:
Det lar seg ikke forlike med Eriksteins
Gaustad-drøm. •
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Ove Talsnes er invitert av Overlegen til å skrive om stedsovergripende ledelse
Sykehuset Innlandet HF (SIHF) har forsøkt ulike modeller
for intern organisering etter foretaksreformen. Temperaturen
i debatten har vært til dels høy og frontene steile.

Overlege ortopedi SIHF Elverum
›› Av Ove Talsnes,
Styremedlem Sykehuset Innlandet HF

Geografisk struktur
– sementerer utfordringer og hindrer utvikling

P

å individnivå som overlege i foretaket har hverdagen i all vesentlighet vært uendret parallelt med endringene i intern organisering. Rammevil
kårene gjennom de siste 10 årene er
nærmest uendret, arbeidsdagen og
arbeidsoppgavene likeså. Denne erkjennelsen kan tolkes som en illustrasjon på at valg av intern organisasjonsmodell er av underordnet betydning,
men jeg vil forsøke å belyse hvorfor
denne konklusjonen er feil. SIHF var
primært organisert i fagdivisjoner,
denne modellen avløste en desentralisert modell med sterke lokale geografiske enheter uten tradisjon for
samhandling på tvers, dette var tydeligst mellom fylkene (Hedmark og
Oppland) men også internt mellom
lokalsykehusene i fylkene. Det forlå
primært ingen tydelig strategi for
samhandling og kommunikasjon i
forkant av reformen. Bakgrunnen for
og nødvendigheten av reformen var
dårlig kommunisert, og svakhetene
med og levedyktigheten av den gamle
strukturen var ikke erkjent. Foretaksreformen ble oppfattet som et angrep
på lokal autonomi, og når organiser
ingen internt forsterket tapsfølelsen av
lokalt selvstyre ved valget av en faglig
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struktur, ble konsekvensen at ingen
hadde eierskap til den nye organisasjonsmodellen. Selve foretaksreformen
som politisk prosjekt var uangripelig,
mens den interne organisering var et
valg helseforetaket gjorde og ble raskt
skyteskiven for motstandere av reformen. I et geografisk område med lange
daler og begrenset erfaring med samarbeid på tvers var kanskje valget av
en faglig modell for utfordrende for
Innlandet i en tidlig fase av helsere
formen.
SIHF valgte en geografisk modell
som svar på at sterke krefter i deler av
foretaket primært ønsket å forkaste
hele reformen, men sekundært kunne
akseptere en geografisk struktur.
SIHF har i dag en geografisk modell
i somatikken mens psykiatrien er organisert som en fagdivisjon, altså en
blandingssmodell. Som styremedlem
gjennom 7 år har svakheten med den
geografiske organisasjonsmodellen
blitt stadig tydeligere og oppleves i dag
som en hovedbegrensning for å utvikle
en moderne spesialisthelsetjeneste.
Helseforetaket skal behandle flest
mulig best mulig for minst mulig kostnader, og vi skal utføre dette oppdraget
litt mer effektivt og litt billigere hvert

år. Dette krever en organisering som er
fleksibel og dynamisk nok til å gjøre
endringer på relativt kort sikt. Teknologisk og faglig utvikling går raskere og
små avdelinger blir sårbare i forhold til
å gjennomføre nyinveseringer, opprettholde kompetanse i avdelingen, tilby
vaktordninger som er forenelig med
normale familieliv og tilby yngre leger
en bredde og dybde som gjør arbeidsplassen attraktiv. En geografisk modell
sementerer disse utfordringene, løsningene finnes ikke i en geografisk
struktur hvor hver av avdelingene er
for små og sårbare både til nyinvesteringer, opprettholde tilstrekkelig
kompetanse i både bredde og dybde.
I en geografisk modell vil ofte interne
maktstrukturer sørge for at alle rammes likt ved innsparinger, ostehøvel
brukes flittig i budsjettprosessene i
fravær av nødvendige strukturelle
endringer som kun er mulig, og har
gevinst, om hele fag samarbeider om
løsningene. I mange tilfeller ligger
åpenbare faglige og økonomiske gevinster urørt så lenge budsjettprosessene
foregår i geografiske enheter. Gevinst
ene i forhold til effektivisering, økonomi og kompetanse er å finne gjennom
strukturendinger som utnytter kompe-

tansen, det medisinsk tekniske utstyret
og fasilitetene i et samlet fag. I en faglig struktur kan faget selvstendig forvalte ansvaret for den medisinske
servicen foretaket skal yte og må som
en naturlig konsekvens også tildeles
tilstrekkelig myndighet i foretaksstrukturen til å forsvarlig kunne forvalte
dette ansvaret. Kunnskapen i forhold
til mulighetsrommet ved endringsprosesser ligger hos fagkompetansen og
denne kunnskapen får en ikke utnyttet
når faget fragmenteres og gjemmes i en
geografisk modell.
Helseforetaket har i tillegg ansvar for
forskning og utdanning og i mange tilfeller blir de enkelte fagavdelinger i en
geografisk struktur for små til å initiere
og opprettholde god forskning og undervisning over tid. SIHF har som alle
foretak en forpliktelse om å levere likeverdige helsetjenester til pasienter i foretaksområdet. I en geografisk struktur er
det svært vanskelig å se at dette er mulig.
Både pasientløp og behandlingslinjer
varierer mellom de geografiske enhetene
noe som også uttrykkes gjennom forskjeller i behandlingskvalitet i nasjonale
registere. Dette er ikke forenelig med å
levere likeverdige helsetjenester, årsaken
trenger ikke å være den geografiske
modellen, men løsningen ligger i en
samlet organisering av fagene, ens
artede rutiner og utnytting av kompetansen i hele foretaket.
SIHF har gjennom de siste par årene
gjennomført en omfattende reorganisering av psykiatrien. Mindre parallelle
avdelinger er slått sammen, mer robuste
fagmiljøer er skapt, kompetansen og
fasilitetene er utnyttet bedre og en har
tilpasset seg nasjonale retningslinjer.
Denne strukturelle prosessen var nødvendig i lys av dagens krav til virksomheten, men hadde ikke vært mulig å
gjennomføre med en geografisk organisasjonsmodell. På samme måte har vi
i dag store utfordringer i somatikken
hvor løsninger er etterspurt, men når
lineære kutt ikke lenger er tilstrekkelig
blir den geografiske organisasjons
modellen en lammende begrensning
for videre utvikling. •
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Aasmund Bredeli er invitert av Overlegen til å skrive om stedlig ledelse

Erfaring med tverrgående ledelse
i Oslo universitetssykehus
Etter fusjonen har Oslo Universitetssykehus vært styrt med en klinikkmodell
på tvers av de gamle sykehusene. Siri Hatlen innførte tverrgående ledelse
for klinikker, avdelinger, og til og med en del seksjoner i 2010, til tross for
advarsel fra daværende styreleder Gøran Stiernstedt. Han hadde kjennskap
til ordningen fra den allerede da problematiske fusjonen i Stockholm. Vi har
nå snart 5 års erfaring med dette styresettet. Det fungerer ikke etter hensikten.
Tverrgående ledelse avler problemer både på enhetsnivå og i samhandlingen
imellom enhetene i pasientforløpene.

S

amarbeid og harmonisering innen
den enkelte enhet forblir oftest et
mål i presentasjonene. Det er krevende
for leder å være flere steder samtidig,
ikke bare fysisk. En (eller flere) parter
opplever seg regelmessig etterlatt, som
leilending. Samordning betyr i en del
tilfeller at den ene lokalisasjonen ribbes
for viktige brikker i virksomheten. I
seksjoner, avdelinger og avdelinger
avles ikke sjelden paranoide forestillinger, om oss og dem, også uten god
grunn. Modellen virker konfliktskap
ende.
Like problematisk er samhandling
på tvers av enhetene. Koordinering av
ressursene i pasientforløpet blir skadelidende. Gamle samarbeidsformer
rusler gjerne videre, men ved behov
for justeringer svikter ledelsen. Vi er
ikke organisert rundt pasientforløpene,
men i fagsøyler samlet i klinikker uten
egentlig indre sammenheng.
Våre erfaringer med tverrgående
stedlig ledelse ser ut til å være de samme
Se lenke:

som i resten av landet, det være seg
Innlandet, Sørlandet eller Helse
Fonna. At mange av våre enheter ikke
ligger mange minuttene fra hverandre
spiller tydeligvis mindre rolle, styringen
glipper like fullt.
I 2013 gjennomførte vi en spørre
undersøkelse blant sykehusets over
leger hvor også virksomhetsstyringen
ble kartlagt (1). Vi var jo da godt kjent
med problemene gjennom egne erfaringer og mange klagemål fra kolleger,
men likevel usikre på hvor omfattende
problemet var. Legene som deltok i
undersøkelsen rapporterte gjennomgående at ledelsen av klinikker og
avdelinger fungerte dårlig, og at samordningen av ressursene sviktet. Under
5 % av legene sa seg helt eller delvis
enig i at koordineringen av ressursene
i sykehuset fungerte godt.
Dårlig virksomhetsstyring er nok en
betydelig belastning i arbeidsmiljøet
mange steder, og det er åpenbart kostnadsdrivende. Produktiviteten i syke-

http://legeforeningen.no/PageFiles/119113/ResultatSUOUS.pdf
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›› Av AasmundFTVBredeli,
OUS

huset vårt har falt med flere prosent
etter fusjonen, parallelt med produktivitetsvekst i de fleste andre sykehus.
Men de største ulempene ser vi i sluttproduktet, pasientbehandlingen. Dette
er velkjent internt i sykehuset, og blant
våre samarbeidspartnere. Fra tid til
annen bobler det over i medieoppslag.
Vi har i lang tid forsøkt å få sykehusets ledelse til å erkjenne problemene.
På seksjons- og avdelingsledernivå
møter vi stor forståelse, men foreløpig
har det ikke latt seg gjøre å bevege
sykehusets overordnede ledelse. De
har i noen grad svart ut kritikken med
å innsette lokale stedlige ledere, uten
større effekt. Lederne mangler gjerne
fullmakter, og mange ender som ett
ekstra ledd og gisler for en utvikling de
i liten grad styrer. Samhandling på
tvers styrkes heller ikke ved dette
grepet. •

Artikelserie startade
svensk läkardebatt

A

rtikelserien startade en livlig
debatt, inte minst bland läkare.
Många kände igen sig i Zarembas beskrivning av problemen i sjukvården:
detaljstyrning, överadministration,
byråkratisk kontroll, bristande respekt
för läkarens professionella omdöme
och så vidare.
Men han pekade också ut en syndabock: NPM, New public management, en
styrmodell som använts sedan 1980-talet
men som nästan inga läkare kände till.
Sedan följde händelserna slag i slag.
I juni 2013 lade två unga läkare, Märit
Halmin och Lollo Makdessi, ut ett
upprop på internet som krävde en
sjukvård som styrs utifrån patientens
behov, och där läkarna får agera utifrån
sin professionalitet. Läkaruppropet,
som det heter, fick tretusen underskrifter bara de två första dygnen, och hade
vid sommarens slut cirka tiotusen.
Under sommaren och hösten avlöste
seminarier och debatter varandra, och
det var fler än läkarna som kände sig
berörda. «Våra yrken har kidnappats
av ekonomernas modeller», skrev ordförandena i Läkarförbundet, Polisförbundet och Lärarnas riksförbund i ett
gemensamt debattinlägg. Och Socialdemokraternas ledare Stefan Löfven
markerade att han lyssnat på kritiken
genom ett debattinlägg, där han kritiserade NPM och slog fast att «väl
färdens proffs ska få vara proffs».

›› Av Miki Agerberg

På Medicinska riksstämman i
december diskuterades NPM på en
rad välbesökta seminarier, och Läkaresällskapet kungjorde att man flyttat
upp denna fråga till en av de viktigaste
på agendan. I mars i år gick sällskapet
till handling genom att lansera projektet
«En värdefull vård» för att utveckla
NPM-debatten; i arbetsgruppen ingår
bland andra de två initiativtagarna till
Läkaruppropet.
Den 14 september i år höll Sverige
val till både riksdag, kommuner och
landsting. Många som varit aktiva i
NPM-debatten hade trott att styrningen
av sjukvården skulle bli en av de stora
frågorna i valet. Så blev det inte. Överhuvudtaget spelade sjukvården en
undanskymd roll i valdebatten, trots
att opinionsundersökningar visar att
det är en av de frågor som svenskarna
tycker är viktigast.
Detta kan ha flera orsaker. En är att
sjukvården styrs av landstingen, inte
av staten, medan valdebatten handlade
mest om nationella frågor. En annan
är att diskussionen om vårdens styrmekanismer är snårig, och svår att yxa
till enkla valparoller ur.
En valdebatt har dock sin egen logik.
Den breda debatten om styrningen av
sjukvården, inom och utanför läkar
kåren, visar inga tecken på att stanna
av. Som för att markera detta publicerade tidningen Göteborgs-Posten den

Foto: Kristoffer Riddersporre

Det började på våren 2013 med en serie artiklar
i Dagens Nyheter, Sveriges största morgontidning. Artiklarna var författade av journalisten
Maciej Zaremba, känd för sin vassa penna och
samhällskritiska inställning. Den här gången
hade han granskat sjukvården.

15 september, dagen efter valdagen,
ett debattinlägg med rubriken «Patienternas behov sätts på undantag». Författare var tre medlemmar i Läkaresällskapets arbetsgrupp «En värdefull
vård», och i inlägget gick de till generalangrepp mot New public management.
«När NPM träder in i hälso- och
sjukvården är det inte bara det medicinska övervägandet som lider skada.
Det är en yrkeskår, eller flera för den
delen, som sakta förgörs», skriver de.
Som ville de påminna den nyblivne
regeringsbildaren Stefan Löfven om
hans löfte att låta proffsen få vara
proffs.
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NPM var en syndabock ingen hade hört talas om
Journalisten Maciej Zarembas artikelserie om sjukvården väckte enormt uppseende,
inte minst bland läkare. Hans Winberg är generalsekreterare för Leading Health Care,
en tankesmedja grundad av Handelshögskolan i Stockholm, och han är inte förvånad.
– Zarembas problembeskrivning sätter
fingret på något som är väldigt sårigt,
säger han. Och så hade han hittat en
syndabock: NPM, New public management, som ingen i vårdsektorn hade
hört talas om.
Själv är Hans Winberg företagsekonom med inriktning mot förvaltning,
och i den världen har man forskat om
och diskuterat NPM sedan mer än tjugo
år tillbaka; det är faktiskt så att en del
ekonomer börjar tycka att begreppet
känns omodernt. Men för många läkare
blev Zarembas artiklar en aha-upplev
else. De olika problem de stötte på i sitt
arbete tycktes plötsligt hänga ihop och
ha en gemensam förklaring.
Själva begreppet New public management, NPM, myntades 1991 av den
brittiske statsvetaren Christopher
Hood. Under 1980-talet hade många
OECD-länder påbörjat reformer av
den offentliga sektorn, och Hood sammanfattade vad han funnit för gemensamma drag. Det handlar bland annat
om att bryta upp stora enheter, ge plats
för konkurrens och mäta resultaten
– helst i kvantitativa mått. Det handlar,
med andra ord, om att den offentliga
sektorn ska försöka efterlikna det privata näringslivet.
Ett sätt att få grepp om de olika
komponenterna i NPM är att dela in
dem i två grupper:
Företagisering innebär att de offentliga organisationerna ska bli mer företagslika, med bland annat tydlig ledning, uppdelning i resultatenheter och
skapande av interndebiteringssystem.
Marknadisering innebär bland
annat att tidigare offentlig verksamhet
som sjukvård eller skola konkurrensutsätts, och att det ges utrymme även åt
privata utförare.
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Margaret Thatchers England och
Ronald Reagans USA var föregångare,
men det betyder inte att NPM måste
vara kopplat till högerpolitik. I Nya
Zeeland genomfördes omfattande
NPM-reformer under en socialdemokratisk regering.
I Sverige började NPM-reformer
införas under andra hälften av 1980-
talet, när Socialdemokraterna hade
makten. En av de pådrivande var Klas
Eklund, som då hade olika höga poster
inom regeringskansliet och var nära
medarbetare till finansminister KjellOlof Feldt. I dag är han seniorekonom
vid storbanken SEB och en av de få
som fortfarande tar NPM i försvar.
– De nya styrsystemen infördes som
svar på en djup kris, sade han vid ett
seminarium i Almedalen förra sommaren. De ekonomiska problemen var så
svåra, och missnöjet med bristen på
valfrihet så stort, att något måste göras.
Shirin Ahlbäck Öberg är docent i
statsvetenskap vid Uppsala universitet
och forskar om NPM. Hon säger att det
på 1980-talet fanns goda skäl att börja
tänka på effektiviteten i den offentliga
sektorn:
– Det fanns ingen resultatkultur.
Myndigheter och verksamheter fick
sina anslag, men behövde inte rapportera
vad de gjorde av dem. Kostnaderna
kunde dra iväg. Det blev ett problem på
1980-talet, när statsfinanserna sviktade.
– Man gör det för lätt för sig om man
skyller allt som går dåligt på NPM.
Flera av de här idéerna var nog nödvändiga. Problemet är att de har eskalerats
och intensifierats så mycket, att de kolliderar med professionernas egna värderingar av vad som är väl utfört arbete.
Shirin Ahlbäck Öberg har visat att
införandet av mål- och resultatstyrning

i den svenska statsförvaltningen – en
central komponent i NPM – klubbades
av riksdagen 1988. Frågan behandlades
på ett par sidor i den tjocka kompletteringspropositionen, och blev varken
föremål för motioner eller debatt.
Flertalet beslutsfattare hade en mycket
diffus bild av vad det hela handlade om.
Från statsförvaltningen spred sig
NPM-tänkandet snabbt till kommuner
och landsting. De första åren handlade
det mest om företagisering, men när
den borgerliga regeringen kom till
makten 1991 tog också marknadiser
ingen fart, med konkurrensutsättning
och privatiseringar.
När Christopher Hood 1995 gjorde
en studie av NPMs genomslag i olika
länder, var Sverige ett av de länder som
låg i topp.
Dagens svenska sjukvård är starkt
präglad av NPM. Ett uttryck för det,
säger Shirin Ahlbäck Öberg, är strävan
att göra allt mätbart – så att man på
distans, från politikernas nivå, kan ta
ställning till om verksamheten har god
kvalitet eller inte.
– Detta är NPMs Akilleshäl, fastslår
hon. Allt som går att mäta är ju inte
uttryck för god kvalitet. Det är här det
professionella omdömet måste komma
in. Vem formulerar indikatorerna? Är
det professionen själv, eller är det
budgetkontoret?
Ekonomen Hans Winberg vänder sig
också mot detaljstyrningen:
– Man försöker standardisera på
långt avstånd hur en speciell situation
ska se ut. Där kan både patient och
behandlare känna sig klämda. Att styra
på distans är som att försöka leda ett
barnkalas via sms: det går inte. Det
måste finnas ett lokalt ledarskap som
kan fatta beslut hela tiden.

Går det att avskaffa NPM?
För forskarna är NPM på väg ut, men i sjukvården används det mer än någonsin.
Går det att avskaffa NPM, och vad finns det för alternativ?
NPM, New public management, är
en epok som nästan är över. Det anser
ekonomen Hans Winberg, general
sekreterare i tankesmedjan Leading
Health Care. Det märks på debatten
det senaste året, säger han:
– Trots att reaktionerna mot NPM
är så starka, är det nästan ingen som
vågar ta systemet i försvar. Alla förstår
problemen med styrmetoderna. Men vi
har otillräckliga kunskaper för att beskriva vart vi ska.
Docent Anders Ivarsson Westerberg,
föreståndare för Förvaltningsakademien,
tror däremot inte att NPM är på väg ut.
Inom forskningen har man visserligen
börjat tala om «bortom NPM», men i
hela den offentliga verksamheten är
NPM etablerat, säger han:

– På statlig nivå har man visserligen
börjat backa lite och tona ner mätandet. Men i kommuner och landsting är
det tvärtom. Där har man de senaste
åren gått ett steg längre, vilket gör att
NPMs negativa bieffekter blivit tydligare.
Även statsvetaren Shirin Ahlbäck
Öberg pekar på klyftan mellan
forskning och praktik:
– I den akademiska litteraturen är
NPM sedan länge död, fastslår hon.
Men de institutioner vi har omkring
oss är uppbyggda på NPM. Ska man
jobba med administration inom
landstinget, till exempel, så blir man
impregnerad med NPM-tänkande.
Konkret visar sig detta bland annat i
ett övermått av granskning, kontroll

och krav på återrapportering, påpekar
hon. Meningen var att säkerställa
effektivitet i offentlig verksamhet.
Men granskandet har växt så mycket
att det istället leder till ineffektivitet.
Granskningssystemet innebär ett
totalt misstroende mot professionerna,
som exempelvis läkare och lärare. Och
det var inte oavsiktligt, säger hon:
– Det fanns en tydlig kritik mot hur
svårstyrda lärarna var, och hur
svårstyrd vården var. I så måtto har
man lyckats. Man har tämjt profession
erna.
Shirin Ahlbäck Öberg tror inte att
NPM kan avskaffas helt. Men det går
att nyansera, prioritera och backa från
en hel del, anser hon.

«Det värsta är avprofessionaliseringen»
Svenska Läkaresällskapet har flyttat frågan om NPM högt upp på sin agenda och har startat
ett projekt för att utveckla alternativ. Drivande i detta arbete är Ingemar Engström, barnpsykiater
i Örebro och ordförande i delegationen för medicinsk etik.
Ingemar Engström har varit drivande
bakom flera välbesökta seminarier om
NPM och styrning av sjukvården. Nu
är han ordförande i arbetsgruppen för
projektet «En värdefull vård», där man
ska analysera dagens sjukvård och
föreslå bättre alternativ.
Det största problemet med NPM är
att det leder till en avprofessionalisering, säger han:
– Vi går från en tillitskultur till en
kontrollkultur. Vi styrs inte längre av

våra egna värden och ideal, utan av att
springa på bollar som sparkas ut från
politiken: Nu är akutbesöken det viktigaste, och nu de kroniskt sjuka. Det blir
väldigt ryckigt, och läkarkåren förväntas följa än den ena trenden och än den
andra.
Ingemar Engström vill avskaffa NPM,
eller åtminstone stora delar av det. Men
någon återgång till anslagsfinansiering
vill han inte ha. Det gäller att hitta andra sätt att säkra kvaliteten, säger han:

– Kvalitetsuppföljning är jätteviktigt.
Men jag tycker de som ska definiera
vad som ska följas upp är läkare tillsammans med patienter. I dag är det
alldeles för mycket inhopp från politik
och administration. Jag vill att professionerna ska få tillbaka ett större handlingsutrymme. •
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Døde skriver
ikke læserbreve
Der er flere forklaringer på, hvorfor der er gået galt for sundhedsvæsenet
her hjemme. Blandt andet, at de øverste ledelseslag for en stor del
består af personer, der aldrig selv har siddet overfor en patient.

Av Niels Obel, professor,
››overlæge,
dr.med., København
Gjengis med tillatelse og tidligere publisert i «Politiken» Danmark, 22.6.2014

Kære Signe Lund Christensen.
Tak fordi du som nybagt mor har taget
dig tid til at beskrive dine oplevelser
på Rigshospitalet (Pol. 18.6.). Jeg kan
desværre alt for godt genkende din
oplevelse fra mit job som læge og som
pårørende. Men hvorfor er det gået så
galt for sundhedsvæsenet i et land med
et betydeligt økonomisk og menneskeligt overskud. Jeg tror, det har flere
årsager, bl.a.:
Styring

I de 30 år jeg har fungeret som læge, er
der kommet tiltagende fokus på ledelse. Hovedtesen har været, at bare man
kunne betegnes som leder, så behøvede
man ikke have forstand på den faglige
substans. Mange af disse personer er
uddannet i økonomiske og administrative fag, hvorfor fokus ganske naturligt
rettes mod økonomi og administrationssystemer.
Selvfølgelig skal vi beskæftige os
med økonomi og administration i
sundhedssektoren – men det er et
problem, når det mentale fokus blandt
fagfolkene bliver håndtering af administrative og ikke sundheds-faglige
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Selvfølgelig skal vi beskæftige os med økonomi og
administration i sundhedssektoren – men det er et
problem, når det mentale fokus blandt fagfolkene
bliver håndtering af administrative og ikke
sundheds-faglige problemer.
Niels Obel
problemer. Hertil kommer, at «systemorienterede» ledere ikke kan styre
ved at gå forrest og påvirke organisations-kulturen, men kun lede i form af
instrukser og administrative reguler
inger. Vi er endt med en økonomiog instruksstyring, som i bedste fald
fungerer suboptimalt, og som har
henvist kulturstyring og sund fornuft
til skammekrogen.
IT-systemer

I de senere år er der implementeret
et stort antal IT systemer – i en god
mening. Men de er dårligt fungerende,
tids-slugere som medfører irritation
og optager vores opmærksomhed i en
sådan grad, at det tager fokus væk fra

det væsentlige, nemlig en fornuftig og
imødekommende varetagelse af patient
ens behov. IT systemerne har desuden
tilskyndet til en registreringsbølge,
som optager personalets tid og ikke
mindst opmærksomhed.
Personalet

Når jeg spørger mine kolleger (sygeplejersker og læger), hvorfor de valgte
deres fag, svarer de oftest, at et væsentligt incitament var ønsket om at gøre
noget godt for andre. Det ønske blev
udnyttet groft i gamle dage – man
kunne få os til næsten alt, hvis vi fik
tilfredsstillet et selvisk behov for at
føle, at vi personligt gjorde en forskel
for en person, der trængte til hjælp.

LÆSERBREVE
En sygeplejerske kunne danne sig et
overblik over en afdeling, se at fru
Jensen trængte til en lille snak og hr.
Hansen til rent sengetøj – og hun
kunne gå hjem med følelsen af
«Yes, jeg har taget nogle gode beslutninger i dag og hjulpet menneskeheden». Nu vil hun gå hjem med en
nederlagsfølelse, fordi hun ikke fik
faldscreenet fru Jensen og ernærings
screenet hr. Hansen. Og hvad værre
er, hun kan forledes til at tro, at hun
ikke kan stole på sin sunde fornuft,
som tilsagde h
 ende at snakke med
fru Jensen og skifte sengetøj hos hr.
Hansen.
Personalet skal i dag have rigtigt
mange bolde i luften – så mange, at der
ikke er plads til dem – de flyver kaotiske
rundt og falder ofte pladask ned. Vi
har måske egentlig tid nok i sundhedsvæsenet – men vores sind er opfyldt
med administrative-, økonomiske-,
IT-, registrerings-, styrings- og instruks-

bolde i en sådan grad, at der ikke er
plads til de oprindelige vigtige bolde,
som var faglige og rettet mod patient
ernes behov og ønsker.
Kvalitetsstyring

De senere år har der været mange
velmenende tiltag til kvalitetsstyring.
Oftest har det dog resulteret i kvalitetsmåling af let tilgængelige parametre, som f.eks. screening for multi
resistente bakterier, om medicinen er
godkendt, og om der er noteret en
kontaktlæge. Målopfyldelsen opnås
desværre tit ved, at personalet indfører systemer, som leder til gode tal
i excell-regnearket – f.eks. ved at alle
får noteret den ledende overlæges
eller den vagthavendes navn i kontaktlægefeltet. En afledt konsekvens er,
at resultater over beståelsesgrænsen
betragtes som tilstrækkeligt, hvorfor halv-godt udlægges som en
succes.

I de senere år er der
implementeret et stort
antal IT systemer – i en god
mening. Men de er dårligt
fungerende, tids-slugere
som medfører irritation og
optager vores opmærksomhed
i en sådan grad, at det tager
fokus væk fra det
væsentlige, nemlig en
fornuftig og imødekommende varetagelse
af patientens behov.
Niels Obel

Signe Lund Christensen, du havde
kraft til at give din mening til kende.
Men du var også i en situation, hvor der
var stor sandsynlighed for, at din situation
ville forbedres. Det gælder desværre
ikke alle patienter – nogle har sygdomme,
hvor det kun kan gå ubønhørligt ned ad
bakke. Det er nok den sværeste og mest
ydmygende situation for et menneske
og dets pårørende – en situation, hvor
der absolut ingen kræfter er til at tænke
på andet end sig selv, og hvor man har
allermest behov for betingelsesløs
hjælp – og ikke har kraft til at gå i 
dialog med hospitalssystemet – den
døde skriver ikke læserbreve!
Vi bliver nødt til at få en dialog om,
hvordan vi forhindre oplevelser som
dine. Håber, at vores læserbreve kan
være med til at starte en debat. Men
hvis det skal føre til resultater, fordre
det, at der i de øverste ledelseskredse
er et reelt ønske om at ændre ledelsesfokus og -metoder. •

Se lenke:

http://politiken.dk/debat/ECE2323628/doede-skriver-ikke-laeserbreve/
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The Dutch healthcare system
is the best in Europe
Artikkelen er skrevet på oppfordring fra Overlegen
The Netherlands has been awarded the title of being the European country with the best
healthcare system for the third time in a row. This is apparent from the ‘Euro Health Consumer
Index 2013 (ECHI)’ report. This report has been published in Sweden-based think tank Health
Consumer Powerhouse (HCP) since 2005. The study has identified the secret weapon as the
fact that operational decisions in relation to healthcare are not made by politicians in the
Netherlands, but by medical professionals.
Dr. Christiaan Keijzer is the LAD’s president and works as an anaesthesiologist at the
Radboud University Medical Centre. Therèse van ’t Westende MSc. is the executive
secretary at the LAD’s offices. More information: www.lad.nl

›› Dr. Christiaan Keijzer and Therèse van ’t Westende MSc.

P

lus this is done with the patients’ participation. ECHI
feels many other countries can learn from the Dutch
approach, but the excellent performance levels would be
even more impressive with better cost efficiency. However,
this doesn’t appear to cause any problems, as long as the
Dutch people are prepared to pay for expensive care.
Practice has shown that this is no longer simply a matter
of course for Dutch citizens. Another aspect is that health
insurers have taken on the role of buying the best possible
care at the lowest possible costs. Healthcare institutes are
thereby forced to take a critical look at their care processes
and apply increased efficiency wherever possible. The National Association of Doctors in Employment feel it’s important for every euro spent on healthcare to be spent as carefully as possible. Doctors play a crucial role in this regard
and must have a position which allows them to fulfil this.
Professional medical independence is the starting point
here; the doctor will decide what type of care a patient
needs.
Characteristics of the Dutch healthcare system

The Dutch healthcare system works with a number of basic
assumptions. First of all, the Dutch government guarantees
that good quality healthcare is available and accessible for
everyone. This means that the health insurers are not permitted to refuse anyone for the so-called basic insurance.
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This insurance covers all essential care which you, as a
citizen, may need. This compensation will become applicable once the citizen has paid his annual deductibles. The
premium for the basic insurance package is not linked to an
individual’s health situation, but will vary per insurer. The
basic insurance package is compulsory for every citizen and
everyone will pay the appropriate premium. From a solidarity
perspective, citizens on a low income will receive a financial
allowance from the government for this insurance premium.

The Netherlands has an additional two healthcare insurance packages in addition to the basic insurance package;
the additional (extra) health insurance and the General
Law for Exceptional Medical Expenses (GLEME). This
additional insurance is not compulsory: it’s up to individual
citizens to decide whether or not they want to take out an
additional insurance policy. This will give the citizen more
security of extra care or reimbursement of certain medical
expenses. The health insurers offer healthcare packages,
which means these insurers are in direct competition with
each other. They decide on their own rates and tariffs and
enter into contracts with the healthcare providers, like
physiotherapists and hospitals. The citizen can decide for
himself which health insurer he wants to go with. The costs
for this additional insurance will vary per health insurer.
Plus the health insurer may also choose to exclude someone
from additional insurance. The GLEME covers costs for the
long-term care of elderly people, chronically ill patients and
disabled people. Anyone living or working in the Netherlands is entitled to reimbursement for GLEME care and will
pay a premium for this. This is done via the citizen’s salary
and the premium is income dependent.
The Dutch healthcare system is based on three pillars: the
patients, the health insurer and the healthcare provider.
The government is responsible for the laws and legislation,
but doesn’t have a direct role in the healthcare process.

Costs

The Dutch healthcare expenses have seen some significant
increases over the past years. A total of €93 billion euro was
spent on healthcare in 2012. For the Dutch citizen this means
an annual average of over €5.000,- spent on healthcare expenses. The Netherlands spends 12% of its gross domestic product on healthcare spending. The Netherlands spends the
most on healthcare after America. The most important
cause of these rising healthcare costs is the fact that more
care is available and it’s more easily accessible too. Illnesses
or conditions which people used to die from are now very
treatable. The improved healthcare means citizens are now
staying healthy for longer and they are also living to a much
older age, which inevitably means the healthcare costs increase too. Plus citizens now increasingly want to make use
of all the treatment possibilities and innovations. Inconveniences are accepted to a lesser degree and much is demanded
from healthcare and healthcare providers. Another important cause for the increase in healthcare costs is that the
Netherlands invests in providing vulnerable people with

Monitoring the provision of healthcare

The Healthcare Inspectorate monitors the quality of healthcare provided in the Netherlands, as well as the access to
this care. The Healthcare Inspectorate (HCI) promotes
public health by effectively enforcing the quality of healthcare, prevention and medical products. The inspectorate
investigates and assesses impartially, expertly, carefully and
independent of political influences or a dominant health
care system.
The HCI’s monitoring field consists of approximately
40.000 institutes and companies, which approximately
1.3 million people work for (approximately 800.000 of
which are healthcare professionals).
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assistance and guidance. However, these investments are
currently appearing to be too costly, which has actually
resulted in cutbacks where the care of vulnerable people
is concerned. The number of elderly people in the Netherlands is also constantly increasing and we are expecting to
see a strong increase in this in the years ahead. A quarter
of the increase in healthcare costs is related to the ageing
population.
This healthcare spending has been growing faster than the
Dutch economy for many years. This has made it necessary
for the government to intervene in order to manage these
costs. There is plenty of ongoing discussion in this field. The
discussions are mostly about (the advantages and disadvantages of ) possible measures to limit this growth in spending,
for example by increasing the citizens’ own contributions,
by limiting the provisions included in the basic insurance
package or by organising the healthcare differently.
This debate certainly isn’t limited to the Netherlands
alone, as many European countries are having to face up to
similar developments and therefore also similar challenges.
We are not just taking a critical look at the affordability of
healthcare, but the effectiveness of healthcare is also being
scrutinised. How many health benefits are being realised as
a result of the spending? Could we have realised the same
with less spending? Patients, healthcare providers, the
government and health insurers are jointly responsible for
top quality, accessible and affordable healthcare, also in the
future. This demands flexibility within the healthcare landscape of all those involved, as well as a finance structure
which supports this.
Vision of the Dutch healthcare in 2025

Young healthcare professionals are now also involved with
the question as to how healthcare can remain affordable,
accessible and of high quality in the future, whereby the
quality of care for the patients is central. We have looked at
this issue from various different disciplines, including medical
specialists, GP’s, public health physicians and specialists in the
provision of care for the elderly. A number of core concepts are
central in the vision which has been developed about the
Dutch healthcare in 2025, including: self-reliance, E-health,
responsibility, human scale, prevention, cooperation, flexibility,
education, data management and self-reflection.
Stimulating self-reliance

It is expected that medical interventions will be increasingly focussed on quality, health benefits and the improvement of patients’ health in 2025. This is in contrast to the
current situation, whereby the focus is on health rather
than illnesses and conditions. Plus patients want to manage
their own care as much as possible. The introduction of
E-health and the provision of reliable patient information
means citizens and patients are now in a much better position to achieve this, without the direct physical intervention
by expensive healthcare providers. According to the report,
citizens’ self-reliance will be further stimulated by the
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g overnment, healthcare providers, health insurers and the
citizens themselves by 2025. Ideally the patient will first
look at his own available means to, for example, continue to
live independently for longer. Support can be offered close
to home; by the GP, the district nurse or social worker. Citizens and patients are responsible for their own health. They
always need to be able to receive care from the right healthcare providers, at the right time and at the right place. Politicians, policy makers, hospital administrators, healthcare
professionals and health insurers are therefore also taking
responsibility for their tasks in order to realise this in the
community. We need to note the fact that healthcare will
have become much more complex by 2025, both where the
organisation as well as the content are concerned. Using
means like checklists in healthcare will help to support
and monitor the execution of medical treatments. Plus
checklists also contribute to a culture which is based on
team work, where personal attention for the patient is at
the top of the list of priorities.
Focus on prevention

Major benefits can certainly be had from a stronger
commitment to prevention and health promotion. As better
prevention will lead to increased employment participation
and reduced absenteeism levels, the healthcare costs will
inevitably go down too. The young healthcare professionals
feel the responsibility for a good prevention policy lies with
the government. New and promising preventative intervent
ions are now being scientifically justified and research is
both encouraged and (financially) supported. However, a
joint implementation of the policy by local authorities,
social organisations, health insurers, employers and healthcare providers is essential. Collaborations are taking place
between the patient and healthcare provider, but also in the

LAD’s vision of the Dutch healthcare system in 2025

healthcare chain between various different healthcare providers and stakeholders, ensuring the right care can be
provided. The more than 400 Dutch local authorities are
legally obliged to improve citizens’ health and protect them
from illnesses and calamities. This task is carried out by the
local Community Health Services (GGD’s) under the direction of the local authorities. Flexibility by all those involved is a prerequisite. Both patients and healthcare professionals need to travel in order to be able to receive or provide
all types of healthcare.
Training/Education

All these developments require adaption of the healthcare
professionals’ training and education. Their training needs
to seamlessly integrate with all changes. Discipline surpassing training is necessary to ensure the healthcare professionals are prepared for all possible forms of collaboration.

The developments in healthcare have changed the way in
which doctors work. The broad spectrum of doctors in
employment – young and old, inexperienced and experienced – will notice this. The LAD shares the politicians’ vision
that healthcare can and must be provided more effectively.
Doctors certainly also need to take responsibility for this.
The LAD feels it’s of the utmost importance that doctors
think along and discuss the changes in healthcare in the
current negotiation culture. Because a doctor as an individual isn’t a discussion partner for, for example, health
insurers, it’s important that they take up a position at
institution level as a group. The input provided by well
organised doctors means the healthcare institutes are well
prepared for negotiations with stakeholders. Input by
doctors is absolutely essential for safeguarding good patient
care.
Agreements entered into between politicians, health insurers and healthcare institutes are often not supported until
healthcare professionals feel partly responsible for these.
This is often not the case if they have been informed of what
third parties have decided on afterwards. Doctors have final
responsibility in the primary care process. It’s therefore
quite disappointing that many decisions about healthcare
are made without consulting doctors, who know what is
good for the patient and for the healthcare organisation as
a result of the content and their experience. The LAD believes that the involvement of doctors in employment via the
employer must be organised by including preconditions in
the CLA’s. In addition to the patient related activities, the
doctor must be given scope to carry out policy tasks, for
example focussed on management of his work environment.
The fact that doctors don’t have a great deal of influence at
the moment isn’t just down to the employers; doctors need
to take action themselves too. For example, doctors could
have seats in a works council or an association within which
doctors in employment are organising themselves as the
employer’s discussion partner. •

The Netherlands Association of Salaried Doctors (LAD) for short, is the largest and most influential employers’
organisation for (prospective) doctors in employment in the Netherlands. We have more than 16.000 members and are
a partner which the healthcare sector can’t ignore.
The LAD stands up for the interests of all (prospective) doctors in employment – from co-assistant to junior doctors,
from basic doctors to medical specialists, from paediatricians to psychiatrists and from company doctors to specialists
in geriatric medicine. Plus we also look after the interests of physician assistants and pharmacists in employment.
The LAD is committed to good working conditions and terms of employment for (prospective) doctors in employment, for example by entering into CLA agreements. In addition to this collective representation of employees’ interests, the LAD also advises its members at individual level. Members can contact the LAD with questions about their
employment. The LAD will also provide advice about employment and working conditions, like performance appraisals and pensions.
At European level, the LAD is affiliated with the European Junior Doctors (EJD) and the Fédération Européenne des
Médecins Salariés (FEMS).
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Det skotske helsevesenet
- National Health Service (NHS)
Skottene overtok ansvaret for helsesektoren i 2000 som del
av et økt indre selvstyre. Noe av det første de gjorde var å
avskaffe stykkprisfinansieringen. Skottland hadde fram til
1999 fulgt hovedlinjene for organisering av helsetjenesten
som ble satt i gang av Thatcher-regjeringen på begynnelsen
1990-tallet, dvs. markedsorientering og New
Public M
 anagement. De hadde et system som
likner på vårt med sykehus drevet som foretak
etter en bestiller/ – utførermodell.

›› Innlegg av styremedlem/FTV Ulla Dorte Mathisen, Universitetssykehuset i Nord-Norge
1 2004 valgte de å avskaffe fortaks
modellen. Samarbeid og ikke konkurranse skulle være skottenes vei til et
bedre helsevesen. De ville levere god
og gratis helsetjeneste til alle. Forvaltningen ble delt i 14 regioner og 8 landsdekkende funksjonsområder. De 14
regionale styrene har ansvar for alle
helsetjenester til befolkningen i sin
region både primær- og spesialist
helsetjenester. De landsdekkende
funksjonene er: AMK-tjeneste, åpen
linje NHS24, etter- og videreutdanning, nasjonalt ventetidssenter,
Statssykehuset med sikkerhetsavdelinger, folkehelsearbeid og et
nasjonalt tjenestesenter for kvalitetsforbedring. I styrene sitter både representanter fra profesjonene, befolkn
ingen og noen som er utpekt sentralt.
Helsedepartmentet har månedlige
møter med representanter for styrene
for å høre om helsetjenesten er på
rett vei eller om det er behov for justeringer. Ansvaret for omsorgstjenesten
ligger på kommunalt nivå, men med
bare 45 kommuner mot 400 i Norge er
de fleste skotske kommuner større enn
de norske.
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Det finnes noen få private sykehus
og et privat tilbud når det gjelder enkelte helsetjenester, men det er 10 år
etter at foretaksmodellen ble avskaffet
fortsatt relativt bred politisk enighet
om at helsetjenester først og fremst
er et offentlig ansvar.
Rammebevilgninger fra det skotske
parlamentet kommer til helsestyrene.
De bruker en fordelingsnøkkel som tar
hensyn til befolkningens sammensetning og størrelse, geografien og de
sosioøkonomiske forhold i regionen.
1 2013 ble det brukt 12 milliarder britiske
pund på helsesektoren i Skottland.
8 milliarder ble fordelt via helsestyrene.
70 % av midlene ble brukt til lønn.
Skottland har en befolkning på
størrelse med Norge og har noen av de
samme geografiske utfordringene som
oss. Greater Glasgow and Clyde mottar
25 % av bevilgningene mens f. eks Shetland og Orknøyene med få innbyggere
og tøft klima bruker under 1 %. De har
29 sykehus og har hatt en diskusjon om
hva som er riktig størrelse på et sykehus og om det er hensiktsmessig med
samling av funksjoner på få store sykehus. På samme måte som i Norge har

det vært vanskelig å få støtte i lokalsamfunnene for nedleggelse av lokalsykehuset. Dette på tross av argumenter om problemer med rekruttering og
høye kostnader ved å drifte små sykehus. Har vi hørt det før?
I Skottland hadde de 100 styringsmål
da helsevesenet fortsatt lå under det
britiske NHS. Det har de redusert til
12 og de ønsker å redusere ytterligere,
til kun 6 mål. Disse 6 målene skal si
noe om kvaliteten i helsevesenet.
1. Alle skal få en god start i livet og
leve et både lengre og friskere liv
2. Pasienter skal leve i sitt eget hjem
eller nærmiljø og behovet for sykehusinnleggelser skal være på et
minimum
3. Helsetjenestene skal være trygge
for alle - hele tiden.
4. Alle skal ha en positiv opplevelse
i møtet med helsevesenet
5. De ansatte skal føle seg støttet
6. Tilgjengelige ressurser skal brukes
på best mulig måte.
Dette er de overordnede målene, men
det finnes flere underordnede styringsmål som de regionale styrene skal

j obbe for å oppnå. Skottene ser også
på liggetid og teller ferdigbehandlede
pasienter med mål om å redusere antallet ferdigbehandlede liggedøgn til 0.
De har sin egen samhandlingsreform
hvor de ønsker økt samhandling mellom helsetjenesten som NHS er ansvarlig for og omsorgstjenesten hvor
ansvaret er kommunalt. Dette arbeidet
er i startgropa og noen er bekymret for
at det vil føre til en økt privatisering.
Da private aktører i større grad er inne
i omsorgssektoren enn i helsetjenesten.
Erfaringer fra det skotske helsevesen

I årsrapporten fra NHS for 2013 rapporterer skottene for 6. gang at de har
kontroll på økonomien og har klart å

drive med overskudd, noe som ser ut
til å være vanskelig i vår stykkprisfinansierte verden. De rapporterer blant
annet at de har nådd målet om å spare
55 millioner pund på medisinsk utstyr.
Ifølge rapporten pga. en veldrevet
sentral distribusjonsenhet for medisinsk utstyr. Økte inntekter og årlige
budsjettoverskudd for de regionale
styrene har medført at regjeringen har
kunnet redusere sine bevilgninger og
denne trenden har de sett over år.
Men en sammenlikning av Skottland
og England viser at Skottland bruker
mer penger per innbyggere på helse enn
England uten at de leverer bedre og
mere effektive helsetjenester. Forskjellen har falt siden 2002, men det skotske

helsevesenet er fortsatt det dyreste i
Storbritannia. Det er et land med en del
fattigdom og relativt store sosioøkonomiske forskjeller. Levealderen er kortere enn i England og andre vesteuropeiske land. Men dødeligheten i skotske
sykehus har falt med 12,4% siden 2004
og med skandalen fra Mid Stafford
Hospital friskt i minne er det grunn til å
være kritisk til et system som fokuserer
for ensidig på å kutte kostnader.
Det er ikke grunnlag for å si at denne
modellen er bedre enn den norske modellen, men finnes andre måter å drive
helsevesenet på som også kan gi budsjetter i balanse og vi har garantert noe
å lære fra Skottland. Kanskje ramme
finansiering ikke er så dumt likevel? •

Kilder:

NHS Scotland, ISD Scotland, «Effect of diverging policy across the NHS» av Alvarez-Rosete mfl.
(BMJ British Medical Journal), «High quality services for Scotland» av Nicholas Craft (LSE), SSB, DeFacto,
Helse og omsorgsdepartementet, Dagens Medisin.
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MAYO CLINIC;

can´t argue succsess
Verdens beste sykehus? Rettes spørsmålet til sykehusleger
fra ulike spesialiteter vil mange svare Mayo clinic i Rochester
Minnesota. Sykehuset har i flere ti-år vært ansett for å tilhøre
den absolutte elite, og ble i 2014 kåret til USAs beste sykehus
av The News and World report. Av til sammen 16 spesialiteter
som dannet grunnlag for rangeringen ble sykehuset vurdert å
være best i hele 8.

av styremedlem
›› Innlegg
Christian Grimsgaard

D

a jeg besøkte Mayo clinic i
Rochester for noen år siden, fikk
jeg meg noen overraskelser. Jeg hadde
ventet meg en aura av selvtilfredshet
og amerikansk kjekkaseri, men opp
levde det omvendte. Verdenskjente
profiler i mitt fagfelt møtte oss med en
overbevisende ydmykhet og interesse
for våre erfaringer. Vi ble uten omsvøp
invitert med både på operasjoner,
middager og lengre opphold med
forskningsprosjekter om så måtte
ønskes.
Ved ettertanke er vel nettopp en
slik innstilling obligat for å kunne sikte
mot varig plass i toppen. En svamp av
en organisasjon som suger til seg erfaringer og fagfolk. Holdningen syntes å
gjennomsyre de delene av organisasjonen vi var i befatning med. Det virker.
Mayo tiltrekker seg de fremste fagu
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tøver og forskere i de fleste disipliner
på tvers av kontinenter. De som har
besøkt Rochester vet at dette er til
tross for lokaliseringen, i en ganske
usjarmerende småby midt i Minne
sotas endeløse åkerlandskap.
Rochester er Mayo, og omvendt. Av
byens drøyt 100 000 innbyggere jobber
en tredel på sykehuset. Resten klipper
hår, eller driver tilstøtende hotell. Byen
har vokst frem som en følge av sykehusets vekst. Sykehuset driver med
hovedvekt på 3. Linje behandling av
pasienter som flys inn fra hele USA. De
senere årene har to nye lokalisasjoner
kommet til; Jacksonville og Phoenix,
uten at dette ser ut til å ha svekket
kvaliteten.
Hvordan klarer sykehuset gjennom
ti-år å fostre en organisasjon som ikke
er seg selv nok, selv på toppen. Og

hvordan klare å opprettholde kvalitet
og posisjon til tross for en stadig og
kraftig ekspansjon? Boka «Management Lessons from Mayo Clinic»
forfattet av Leonard Berry og Kent D
Saltman gir forståelige svar.
I 1910 holdt William Mayo en tale i
Rush Medical college hvor han formulerte det som senere har blitt organisasjonens rettesnor, samarbeid rundt
pasienten; «The best interest of the

patient is the only interest to be considered, and in order that the sick may
have the benefit of advancing know
ledge, union of forces is necessary.»
Mayos identitet er bygget rundt de
to brødrene William og Charles, som
startet virksomheten ved inngangen til
forrige århundre. Etter en periode med
kommersiell drift donerte de virksomheten og oppsparte midler til en ideell
stiftelse. Mange historier fortelles

om deres uegennyttige levesett og
handlinger, og danner nærmest en
mystifisering og kultus rundt grunnleggerne. I pakt med dette er uegen
nytte en høyt aktet dygd i organisa
sjonen, både blant ansatte på gulvet
og ledere.
I dag er første læresetning reformulert til «The need of the Patient comes
first», et trumfkort i alle diskusjoner.
Dermed levnes liten plass for egen

rådige eller egennyttige klinikere eller
ledere. Leger i sykehuset jobber for
fastlønn. Ønske om å bidra til god
pasientbehandling, forskning eller
utdanning skal være enerådende.
Dette bidrar til gode vilkår for teamarbeid. At organisasjonens verdigrunnlag s amstemmer med medarbeidernes gjenspeiles i en helt uvanlig lav
turn-over ved alle sykehusets lokalisasjoner.
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Lederrekrutteringen er ulik vår
egen. Ansatte med for sterk vilje til å
lede holdes tilbake. Et sterkt ønske om
å lede betraktes med mistenksomhet,
og kanskje et uttrykk for manglende
interesse for den egentlige virksomhet.
I stedet rekrutteres «the reluctant
leader» som påtar seg oppgaven av
hensyn til kollegene og klinikken.
Formell lederkompetanse vektlegges
ikke. Mange ledere sitter i posisjon
bare i en avgrenset periode, og i de
fleste kollegier sitter det tidligere
ledere. Nær sagt alle ledere har avsatt
tid til pasientbehandling parallelt med
lederoppdraget, for å opprettholde god
kontakt med klinikken, men også for å
vedlikeholde kompetanse til senere
klinisk virke.
Det er i kollegiene lederne rekrut
teres. Mayo er et utpreget fagstyrt
sykehus, og kun leger gis anledning
til å lede de kliniske avdelingene.
Dagens omfattende krav til leder
kompetanse løses ved at hver lege-
leder settes opp med en administrativ
leder hentet fra en sentral stab. Ved
samarbeidsproblemer byttes denne ut,
men er dette gjentagende hendelser
byttes klinikeren ut.
Sykehuset ledes av en president,
og et driftsstyre. Under disse ligger
en rekke komiteer for ulike felt, som
forskning, utdanning eller finans.
Komiteene har høstet kritikk fordi
tautrekning kan forsinke arbeidet, men
har også sine fordeler. Ulike interesser
avstemmes innbyrdes, og avgjørelser
fattes etter bred involvering. Sykehusets grunnleggende lederstruktur
er ganske lik i dag som da den ble innført på 30-tallet.
Mayos idegrunnlag og ledelses
struktur er preget av konservativ
tekning. Dette har ikke vært til hinder
for innovasjon innen både klinikk,
undervisning og forskning. Sykehuset
har satset tungt på nyskapende løs
ninger, som da de innførte en form for
samtidig journal i hele sykehuset ved
Referanse;

hjelp av et mekanisk tilbringersystem
allerede i 1914. De senere årene har de
naturligvis investert mye i elektroniske
løsninger.
Sykehuset bestreber seg på å skape
sømløse pasientforløp og rask utredning av høy kvalitet. Et eksempel er
hvordan kapasitetsutfordringene løses.
På slutten av nitti-tallet var MR til
gangen ved sykehuset sprengt, og
pasienter måtte vente i opptil 2 uker (!).
Sykehuset igangsatte et LEAN prosjekt
for å løse floken. Men ikke bare.
Maskiner ble innkjøpt, og antallet
radiologer doblet. I dag er ventetiden
oftest under et døgn. Læringspunkt for
våre hjemlige ledere.
Resultatet er imponerende. Selv for
mange komplekse sykdomstilstander
er utredning, behandling og videre
plan avklart i løpet av en ukes opphold.
Til tross for økende grad av tverrfaglig
tilnærming og flere diagnostiske muligheter har utredningstiden gått ned.
Mayo har investert kraftig i team
organisering, både gjennom dedikerte
utdanningsprogram og holdningsarbeid (one family), men også tekniske
løsninger som muliggjør oversikt og
styring av alle innsatsfaktorene som
inngår i pasientforløpene. De havner
ikke lenger uforvarende i en situasjon
med manglende MR kapasitet, i dag
analyseres behovene fortløpende.
Mayos suksesshistorie må ses i
sammenheng med sykehusets spesielle
historie, og en langvarig kulturbygging.
Men dette handler også om vilje til å
skrive og videreføre egen historie. Da
Mayo utvidet til flere lokalisasjoner
var gjennomføringen konsentrert
rundt ett dominerende siktemål;
videreføre den særegne Mayo-kulturen. Virksomheten ble gradvis bygget
opp, med et tydelig innslag av personell fra Rochester for å sette tonen.
Amerikansk helsevesen og Mayo
clinic har kanskje begrenset verdi som
mal for vår egen virksomhet. Til det er
forskjellene i rammer og tenkesett for

store. I USAs helsemarked er målgruppen i større grad å betrakte som en
kunde enn pasient. Selv om tankesettet
bærer på ulemper er en del av fordelene likevel slående. Om pasienten også
er kunde er denne i alle fall ikke en
pakke, som vi av og til ser eksempler på
hjemmefra.
Men eksempelet Mayo demonstrer
at det er mulig å styre også komplekse
moderne sykehus med fagbasert ledelse.
Det tydeliggjør også betydningen av at
organisasjonen og systemet formidler
et verdisett som harmoniserer med
helsearbeidernes egne normer, og at
vi kan prestere drevet av et genuint
ønske om å utøve faget. At sykehusets
ledere også jobber klinisk er kanskje
det viktigste grepet for å sikre en samstemt organisasjon med god lederforankring. I min bevissthet illustrerer
Mayos historie og resultater at vår
hjemlige (nordiske) debatt og politikk
baseres på feil oppfatninger og fordommer. •

Management lessons from Mayo Clinic Leonard L. Barry, Kent D. Seltman Mc Graw Hill
2008 ISBN978-0-07-159073-0
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Ridder av 1. klasse
av St. Olavs orden
Vi gratulerer Brynjulf Ystgaard,
St. Olavs Hospital, som er
utnevnt til Ridder av 1. klasse
av St. Olavs orden. Han har
hatt sentrale verv i Of og han
var Overlegens første redaktør.
Ystgaard skriver innlegg med
jevne mellomrom til bladet.

Årets forhandlinger
med Spekter,
følg med på
nyhetspubliseringer
på Dnlfs hjemmeside
https://
legeforeningen.no/
Alle bidrag under «Spørrekassen»
og «Jus for leger» finnes samlet
under Ofs hjemmeside:
https://legeforeningen.no/yf/
overlegeforeningen/FAQ/

Følg oss på:

https://legeforeningen.no/yf/
overlegeforeningen/

Følg oss på:

https://www.facebook.com
/pages/Norsk-overlegeforening/184196251599027
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«Medisinsk-faglig rådgiver»
- en gisselfunksjon?
Spesialisthelsetjenesteloven har bestemmelser om ledelse
og medisinsk faglig rådgiver, som kan føre til uklare ansvarsforhold.
For hva er en «medisinsk- faglig rådgiver» dersom lederen ikke lytter til råd?

›› Av Ofs leder Jon Helle
I § 3-9 står det: «Sykehus skal organiseres slik at det er en ansvarlig leder på
alle nivåer. Dersom kravet til forsvarlighet gjør det nødvendig, skal det
pekes ut medisinskfaglige rådgivere».
Lederen har ansvaret

Formålet med bestemmelsen er å peke
på at ledelsen må sørge for å treffe
beslutninger på et «opplyst grunnlag»
og dersom lederen selv ikke har nødvendig kompetanse til å makte dette,
må det søkes råd, medisinskfaglige råd.
Sykehuset er pålagt å 1) organisere
sykehus forsvarlig og 2) ha tydelige
ansvarsforhold med en ansvarlig leder
på alle nivåer. Helse – og omsorgs
departementet har nylig revidert et
rundskriv om ledelse i sykehus, rundskriv 1-2/2013 datert 28.05.13, som
utdyper kravene til ledelse.
Der står det blant annet: «For hver
organisatorisk enhet i sykehuset skal
det etter bestemmelsen være én leder
som har det overordnede og helhetlige
ansvaret for virksomheten i enheten,
både administrativt og faglig». Etter
loven er det ikke anledning til å dele
det formelle lederansvaret mellom
flere ledere. Leder kan delegere både
oppgaver og beslutningsmyndighet,
men beholder instruksjonsmyndighet
og ansvaret for at oppgaven blir utført
på en tilfredsstillende og forsvarlig
måte. Men lederens instruksjonsmyndighet i behandlingen er begrenset av
leger og annet helsepersonells profesjonsansvar etter helsepersonelloven.
Hver og en må utøve sin yrkesutøvelse
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forsvarlig, og ved samarbeid om
pasienten er det legen som skal treffe
beslutninger i medisinske spørsmål,
jfr. § 4, 3. ledd.
Det kommer klart frem av spesialisthelsetjenesteloven § 3-9 og rundskrivet
at en «medisinsk-faglig rådgiver» kun
er rådgiver i ordets rette forstand.
Selvfølgelig må en rådgiver stå ansvarlig i sykehuset for de råd som gis, men
i henhold til lovgivningen er rollen å gi
lederen et beslutningsgrunnlag, slik at
det inngår i lederens ansvar. Rådgiv
eren har ingen beslutningsmyndighet.
Det er lederen som tar den endelige
beslutningen og som har ansvaret for
den beslutningen som er tatt. Om leder
følger dem eller ikke, er ikke rådgiv
erens ansvar. Og går noe galt, har
lederen ansvaret.
Medisinske spørsmål

Jusprofessor Asbjørn Kjønstad har
interessante betraktninger i en artikkel
i Arbeidsrett i 2005 s 1-27- (Universitetsforlaget) om «Styringsretten i
helsevesenet»: «Rådgivningen skal
knytte seg til medisinske aspekter ved
administrative, budsjettmessige og
planleggingsmessige spørsmål; det er
her altså ikke spørsmål om konkret
pasientbehandling. Rådgiveren har
ikke beslutningskompetanse, men
lederen må forelegge slike spørsmål for
rådgiveren, lytte til han eller henne og
vurdere synspunktene som kommer
frem før vedtak treffes».
Kjønstad uttaler videre at «kravet
om medisinsk rådgiver viser at lovgiv

eren «ikke helt stoler på» en leder som
ikke er lege. Det burde være opp til
lederen å avgjøre om han trenger råd,
og hvem som bør spørres i den enkelte
situasjon». Sitat slutt.
Men når det gjelder beslutningsansvaret og det medisinske ansvaret hver
lege har i behandlingen etter helsepersonelloven § 4, 3. ledd, blir legen ansvarlig. Beslutningsansvaret må imidlertid vike dersom legen ikke har
tilstrekkelig kompetanse til å ta ansvaret i henhold til samme bestemmelse
første ledd, der hovedregelen om forsvarlighetskravet står. Kjønstad om
taler det slik: «Legenes beslutninger i
medisinske spørsmål (min utheving)
er bindende for underordnede, sideordnet og overordnet personell. Bestemmelsen om legenes avgjørelses
myndighet har forrang i forhold til
lederens instruksjonsmyndighet og
styringsrett, men må stå tilbake for
prinsippet om at virksomheten og
arbeidet skal være forsvarlig».
Det følger av loven og av forarbeidene
at «medisinsk spørsmål» omfatter å
stille diagnose og avgjøre behandlingstiltak som skal tilbys pasienten. Legen
har beslutningsmyndighet for hvilke
undersøkelser og behandlingstiltak
skal gjennomføres. I lovforarbeidene
begrunnes beslutningsmyndigheten
med at det kan sikre nødvendig gjennomslag for det medisinskfaglige, at
det ikke skal være noen uklarhet om
hvem som treffer beslutninger, samt
hindre overprøving av beslutning fattet
av helsepersonell med bedre faglige

forutsetninger. Tydelige ansvarsforhold vektlegges både i lovgivningen
og i rundskrivet fra departementet.
Ulik praktisering

Men så til hverdagen og bestemmelsen
om medisinsk-faglig rådgivning: Det
finnes mange gode, kloke ledere som
ikke er leger. De innretter seg etter
sine faglige begrensinger og knytter til
seg lege, på en av flere mulige måter,
som de viser tillit og lytter til. Legen
gis kanskje en annen tittel enn råd
giver, f.eks. som avdelingsoverlege,
medisinsk leder eller seksjonsoverlege.
Legen har altså et ansvarsområde, og
også noe myndighet. Men legen har
kanskje ikke personal- eller økonomiansvar, og er dermed ikke leder i linje
med fullt arbeidsgiveransvar på sitt
nivå. Ansvaret må begrenses tilsvar
ende. Er man da leder og i hvilke
spørsmål kan man bli overkjørt av
leder? I «medisinske spørsmål»?
Eller bare i «medisinske aspekter ved
administrative, budsjettmessige og
planleggingsmessige spørsmål»?
Det er mange avgjørelser i norske
sykehusenheter som virker direkte
eller indirekte inn på pasientbehandlingen, på kort eller litt lengre sikt.
Hvilken makt og påvirkningsmulighet
har legen som rådgiver eller med begrenset myndighetsområde i slike
spørsmål? Og hvilket rettslig ansvar
har lederen? Sakene kan primært være
av for eksempel mer organisatorisk
art, men vil kunne angå forhold som
kan oppleves å true forsvarlighet. En
del leger opplever manglende myndighet, eller uklarhet om sådan som
frustrerende, dersom ledelsen ikke
viser evne og vilje til å ta dette ansvaret.
I mange situasjoner kan det ikke være
tilstrekkelig å forholde seg til en råd
giver. Premissene for beslutningen må
hentes fra fagmiljøet og må følge
saken.
Det kan også være ledere som er
leger som ikke er lydhøre nok for det
som kreves for å kunne tilby forsvarlig
behandling. Det er ikke nok å være lege

for å være en god leder som opplyser
ulike sider av en sak før beslutningen
tas. Det vil si å vite hva konsekvensen
blir for pasienttilbudet, for kapasiteten
og for kvaliteten på tilbudet. Dersom
ledelsen kun forholder seg til økonomiske mål vil det øke risikoen i pasienttilbudet og for at lovkrav brytes.
Skal man påta seg funksjonen som
«medisinsk-faglig rådgiver»?

Det er klokt å vurdere nøye hvilke
posisjoner man skal påta seg, og om
påvirkningsmuligheten er reell. Overlegeforeningen har vært opptatt av at
funksjonen som medisinsk faglig råd
giver kan tilsløre reelle ansvarsforhold.
Derfor har man frarådet medlemmer å
påta seg slike stillinger uten fullmakter
eller ledelsesansvar på avdelingsnivå
eller tilsvarende enheter som driver
diagnostikk og behandling. Unntaket
er rådgivning på høyt nivå i sykehus
organisasjonen. Jfr. Policydokumentet
om organisasjon og ledelse fra 2010.
Den mest sentrale innvendingen har
vært manglende samsvar mellom ansvar og myndighet. Dette har vært søkt
løst ved at man på en del enheter har
valgt å tilsette ledere med medisinske
kvalifikasjoner i linjeledelse med et
samlet medisinsk systemansvar. Ved
siden av diagnostikk og behandling er
det lagt vekt på hensynet til spesialistutdanning, fagutvikling og forskning.
I Ofs policydokument står det at «dette
er en type stillinger Of har tilrådd sine
medlemmer å ta, under forutsetning av
at ansvaret ledsages av tilstrekkelig
myndighet. Forholdet mellom ansvar
og myndighet må være definert i
instruks /stillingsbeskrivelse».
Det finnes «profesjonsnøytrale»
ledere som bare delvis eller faktisk
ikke i det hele tatt synes å ta inn over
seg sine mangler. Som tilsidesetter
faglige råd uten god nok innsikt i
konsekvensene, eller som ikke etterspør råd, ja endog ikke har formell
eller uformell kontakt med sin «medisinskfaglige rådgiver», med påfølgende
utrygghet og frustrasjon blant legene.

Tilbake sitter leger med en opplev
else av likevel å måtte ta ansvar, for
kvalitet i diagnostikk og behandling, og
for pasientsikkerhet. Og en verkebyll
er under utvikling.
Hva skal legen da gjøre?

• Si fra seg «rådgiverstilling» uten
adekvat myndighet hvis leder ikke
lytter?
• Si fra til høyere ledelsesnivåer hvis
leder neglisjerer råd, og man betrakter
driften som uforsvarlig?
• La være å ta på seg oppgave og ansvar
som kan pulverisere leders ansvar
når noe går galt?
• Gå for lederposisjon selv?
Of vil at leger går inn i lederposisjoner
på ulike nivå i sykehus, særlig på de
pasientnære enhetene, avdelinger og
seksjoner. Da kan man ta ansvaret for
helheten, for alle sider ved driften,
fordi man har både faglig tyngde og
myndighet. Vi mener dette er den
beste løsningen, gitt gode lederegenskaper og vilje til å lede alle yrkesgrupper.
Mange sykehusdirektører ser svært
gjerne at leger går inn i lederposisjoner,
mens noen ledere ikke vil «bruke opp»
legekapasitet til lederoppgaver. Of
mener, med støtte i forskning og erfaring, at kliniske enheter som ledes av
leger har best resultater på bl.a. øko
nomi og kvalitet.
Vi ønsker tilbakemeldinger

Hvis oppgavene for leger med delegerte
oppgaver og begrenset myndighet i
kliniske enheter endres til rene råd
giverstillinger i stab, kan det skape
usikkerhet om hvor grensen går mellom
legers avgjørelsesmyndighet og reelle
ansvar i medisinske spørsmål på den
ene siden og leders instruksjonsmyndighet og styringsrett på den andre.
Overlegeforeningen vil jobbe for gode
ordninger som sikrer tilstrekkelig
medisinsk kompetanse i ledelsen på de
nivåer der pasientbehandling gis. Of
vil gjerne ha innspill på både velfungerende og dårlig fungerende ordninger. •

Se lenke: http://legeforeningen.no/yf/overlegeforeningen/Medisinsk-ledelse/policydokument-om-ledelse/
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Er RHF-ene blitt fredet?
Regjeringspartiene ville i opposisjon fjerne de regionale helseforetakene (RHF-ene). I posisjon er det blitt stillere. Er ikke RHFene lenger fordyrende, byråkratiserende mellomledd med for
stor makt, plassert mellom politikk og drift?

›› Av Ofs leder Jon Helle
I «Politisk plattform for en regjering
utgått av Høyre og Fremskrittspartiet»
står det at «Regjeringen vil legge ned
de regionale helseforetakene når det er
utformet en nasjonal helse- og sykehusplan». Denne vil komme høsten
2015. Men RHF-ene er ikke lenger
noen stor del av den offentlige debatten. Hvorfor ikke?
Inntrykket er at det kanskje ikke
lenger er noen stor iver etter å fjerne
RHF-ene fra regjeringens side. Trolig
er det mange fordeler med dem, sett
fra departementets ståsted. Men regjeringen er bundet av valgløfter og må
gjøre noe, før eller siden. Symbolsk
kraftig kanskje, men ellers så lite som
mulig? Og hva da?
Vi kan jo fabulere litt:

RHF-ene vil neppe forbli slik de er i
dag, med eget styre. Men en regional
funksjon har gode begrunnelser. Det
kan tenkes at RHF-ene består, men i
annen form. Hvert RHF kan bli splittet
i to for å skille bestiller-rollen og eierrollen. Bestiller-rollen kan tilfalle
fagavdelingen, mens eier-rollen utføres
av eieravdelingen og evt. HR-avdelingen.
Da er det fagavdelingen som bestiller
tjenester der ute, med faglige spesifikasjoner på det som skal utføres for
befolkningen, fra enten HF-ene eller
private aktører. Uten å måtte ta ansvar
for økonomien, som eieravdelingen må
svare for. Kanskje vil dette gi større
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marked for de private, men uten å
skulle true HF-ene. Akuttfunksjoner
vil trolig uansett forbli i HF-ene. Fokus
ved endringene vil nok særlig bli på
redusert ventetid og fjerning av fristbrudd.
Hva så med styrene i HF og RHF?
Hovedstrategien i norsk helsevesen
legges av ministeren. Når Nasjonal
helse- og sykehusplan foreligger, godkjent av Stortinget, skal departementet
gjennomføre planen. Da er det neppe
aktuelt med et nytt strategisk nivå
regionalt, som et styre er. Med en evt.
oppsplitting i en bestiller-del og en
eier-del, blir det i hvert fall ingen styrer på RHF-nivå. Trolig vil det fortsatt
være strategiske styrer på HF-nivå.
Andre løsninger regionalt er også
aktuelle. Uansett ender det nok opp
med noen funksjoner på regionalt
nivå.
Fokus på økonomi

Hva RHF-ene har bidratt med i utviklingen av norsk spesialisthelsetjeneste
er det mange og sterke meninger om.
Avhengig av om man ser på dem ovenfra, innenfra, utenfra eller nedenfra.
Men veldig mye har skjedd siden 2002,
både på struktur, økonomi, «produksjon» og kvalitet. Det har blitt en målt
produksjonsvekst, og kostnader er
brakt under bedre kontroll. Det har
kostet for de ansatte, og for pasienter,
og presset er ikke over. Det er samlet

sett for knappe budsjetter til alle oppgavene inklusive investeringer. Det er
derfor nødvendig å se på både ulike
svakheter i foretaksmodellen og dens
struktur.
Man kan spørre seg om det er selve
foretaksmodellen som er feil, om det er
den overdrevne praktiseringen av målog resultatstyring i New Public Management som er det verste, eller om det
er «glavalaget» RHF som er problemet.
RHF-ene har uansett vært skyteskive i
alle år siden foretaksmodellen startet
opp i 2002.
Samtidig som misnøyen mot RHFstrukturen nå synes noe svakere, øker
presset på vesentlige prinsipper i hele
foretaksmodellen og New Public
Management, både her hjemme og i

andre land. I Norge er Helsetjenesteaksjonen synlige og målbærer synspunkter og frustrasjoner som deles av
mange helsepersonell og pasienter.
Det er særlig den økonomiske tenkningen og de økonomiske rammene
som blir kritisert, fordi de har avfødt
en styringskultur der det viktigste ikke
synes å være hensynet til pasientene,
slik det sees fra grunnplanet. Opplev
elsen av ugjennomtrengelighet for
innspill skaper avmaktsfølelser.
Å kritisere det som ble sagt å være
demokratisk bestemte rammer for
spesialisthelsetjenestens økonomi, har
vært problematisert betydelig fra eierog ledelsessiden. I et system med sterke
krav fra eier om lojalitet oppover i
«styringsstrengen» har RHF-ene vært

lydige tjenere og nivået en buffer for
departement og minister.
Noe i foretaksmodellen må justeres

Debatten om RHF-enes fremtid bør også
dreie seg om prinsipper for økonomi og
rammer. Økonomien i foretakene kom
skjevt og lavt ut allerede fra starten av
med foretaksreformen i 2002 («åpningsbalansen» viste en lav verdifastsettelse).
Når det samtidig er veldig lang avskrivningstid både for bygg og MTU, får vi
reelle etterslep på vedlikehold av bygg,
for lav takt på investeringer i bygg og
medisinsk teknisk utstyr og kunstig
gode regnskapstall i foretakene. Til
tross for disse økonomisk svært gunstige
avskrivningsregler oppleves imidlertid stadige kuttpress i sykehusene for
å skaffe handlingsrom i foretaksøko
nomien til å kunne foreta nødvendige
investeringer.
Derfor er det nå både nødvendig og
høyst legitimt å diskutere premissene
for de økonomiske rammene som er
satt. For eksempel må avskrivnings
reglene for bygg og medisinskteknisk
utstyr og andre regnskapsmessige
prinsipper vurderes på nytt. Reglene
og rammene må justeres slik at man
kan investere raskere i hele landet og
få mer effektiv og fornuftig drift i
verdige bygg. Dette vil også kunne
bringe større trygghet til pasientene
og hele befolkningen.
Tiden for endringer nærmer seg
uansett. Signaler fra tidligere har vært
at avvikling av RHF-ene vil skje over
lang tid, i hvert fall ikke som hastetiltak.
Ministeren har gitt RHF-ene fortsatt
autoritet. De ansatte i RHF må levere,
og da må de føle seg rimelig trygge på
jobbene sine for en periode. Så langt er
det vel ikke noe som tyder på flukt.
Det blir spennende å se hva Nasjonal
helse- og sykehusplan bringer. I følge
regjeringsplattformen skal den «blant
annet inneholde en definisjon av inn
holdet i ulike typer sykehus, struktur
i spesialisthelsetjenesten, behovskartlegging, utstyrsbehov og investeringsplaner».
Klarer regjeringen å levere så vi
virkelig får «pasientenes helsetjeneste» der ressursene kan brukes til
beste for dem som trenger den? •
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Of representerer også spesialister i lederstillinger
Her inviterer vi medlemmer i lederstillinger til å reflektere
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Leger bør kvalifisere
seg til ledelse i sykehus
››

Avdelingssjef, dr. med. Einar Husebye,
Medisinsk avdeling, Drammen Sykehus, Vestre Viken

D

et er grunner til å styre unna lederstillinger for leger i sykehus.
Faget og arbeidet med pasientene er
givende. Spesielt når gode faglige
kvalifikasjoner er koplet til god dialog
med pasienter, pårørende, kolleger og
medarbeidere. Det er mange denne
attesten passer til i dagens sykehus.
Etter invitasjonen fra «Overlegen»
til å skrive om ledelse i sykehus ut fra
egne erfaringer, kan andres vurderinger
være et utgangspunkt:
I «Kvalt av oppgaver» referer leder
i Spekter til FAFO rapporten «Ti år
etter» (Sykehusreformen). Denne viser
at ledere nær pasientbehandlingen
treffes av et utall politiske vedtak om
styring og målkrav1. Tilsvarende belyses
i artiklene «Plattformsjefer»2 og «
Målinflasjon uten styring»3. Oppslaget
«Kontrollmani gjer forenkling umogelig» peker på «politikaranes eigen frykt
for å gjere noko feil»4.
De regionale helseforetak (RHF) og
helseforetakene (HF) skal i første omgang avgjøre hva som skal gjøres. Men
styringssignalene og målkravene, som
er politisk og derved demokratisk
vedtatt, kan ikke prioriteres bort. Uten
mulighet til åpen prioritering, gjenstår
det helseøkonomer omtaler som
«skjult prioritering», illustrert ved
«passasjerer som skyves over bord i
nattens mørke».
Behovet for opprydding og forenkling
i offentlig styring av sykehusene ble
påpekt av Spekter i 2012, som Gjørv
rapporten har gjort det for andre
offentlige sektorer.
I tråd med dette opplever 65% av
lederne i helse og sosial lederjobben
verdt innsatsen, mens hele 85% gjør
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det i finans, i følge AFFs lederunder
søkelse i 2011, jfr.5.
Strukturelle og organisatoriske
endringer som kan gi bedre og mer
effektive helsetjenester, settes på vent
av beslutninger som utsettes, reverseres
eller uteblir. Komplekse politiske
avveininger skal forankres lokalt og
sentralt. «Demokrati på norsk» , gjør
veien til effektive helsetjenester krev
ende. Mest på RHF og HF nivå, men
ringvirkningene forplantes nedover. Til
syvende og sist er det avdelingene som
må levere, når nye mål er vedtatt uten at
infrastruktur og økonomi er på plass.
Det er i hverdagen problemene skal
løses, målene innfris og budsjettene
holdes. Hvordan sikre god rekruttering, faglig utvikling, et trygt arbeidsmiljø som også gir rom for personlig
utvikling? Hvordan formidle beslutninger det kan være vanskelig å forklare?
På tross av utfordringene er det
oftest kvalifiserte søkere til leder
stillingene.
Hva er motivasjonen?

I enhver organisasjon lever krefter
som vil utvikle virksomheten. Slike
impulser forsterkes av utfordringer,
som noen søker.
En god helsearbeider hjelper mange
pasienter. God ledelse, som bidrar til at
mange kan gjøre en bedre jobb, kan
bidra til at enda fler blir hjulpet. Gode
beslutninger har positive ringvirkninger,
og verdien av at gale beslutninger ikke
tas, kan være enda større.
Ledere nær pasientbehandlingen
kjenner kjerneverdiene. De kan spille
ledelsen oppover i organisasjonen god,
når viktige beslutninger skal tas.

Ja, engasjerte og kompetente kolleger
som har lyst og interesse, bør kvalifisere
seg for ledelse. Ikke fordi det er en
takknemlig vei å gå, men fordi det trengs.
God ledelse er viktig for effektiv pasientbehandling med kvalitet og for et godt
arbeidsmiljø.
Hva får man igjen?

Ledelse gir positive impulser tilbake:
fra medarbeidere, gjennom virksom
heten og resultater som oppnås, og
gjennom muligheten til å påvirke. Det
er medarbeidere som gir fantastisk
mye til pasientene, til arbeidskollegiet
og avdelingen. Som leder kommer man
nært på prosessene, og ser hvordan
små nyanser i holdninger og kommunikasjon virker.
Ledelse utfordrer sider av vår personlighet som ofte får ligge i ro, på
godt og vondt. De blir en del av verktøykassen. Det er belastende, men
samtidig givende. Du kan ikke vike
unna for konflikter. Det er spesielt
verdifullt om du må strekke deg for
å lykkes på dette området.
Kanskje er det klokt å tenke gjennom
egne ressurser, ikke minst evnen til å
koble ut. Lederstillinger gir ikke samme
trygghet som andre stillinger. Samtidighetskonflikter og «mange baller i luften»
har et omfang man bare gradvis venner
seg til. Uløste oppgaver lever videre i
underbevisstheten, et effektivt «verksted» for ledere. Her er konkurransen
med og grensen mot privatliv og fritid
vanskeligere å styre.
Det er ingen rettighet å beholde en
lederstilling når det ikke fungerer tilfredsstillende. Så blir det heller ikke
nødvendigvis et nederlag å bytte jobb

og markerer dette med å etablere en egen spalte.
over tema spesielt relevante for denne gruppen fremover.
underveis. Ofte vil det skje som resultat
av egenutvikling og innsikt, og bidra til
framdrift både i egen yrkeskarriere og i
organisasjonen.
Når det røyner på

Ledere stilles ofte overfor vanskelige
valg. Det kan være beslutninger man
mener ikke kan gjennomføres av hensyn til pasientbehandlingen eller organisasjonen. Slike dilemma hører med.
Selv om det ikke finnes noen «oppskrift», gir egne og andres erfaringer
på nært hold grunnlag for refleksjoner.
Som leder skal man bidra til gode
beslutninger i hele organisasjonen.
Ledelse forutsetter pålitelig ledelses
informasjon, og dette ansvaret går helt
ut i linjen. Det er verdt å tenke gjennom
hvordan, hvilke kanaler som kan benyttes og hvilke som ikke bør benyttes.
Loyalitet er en forutsetning for ledelse,
og det er like lite loyalt å unnlate å
gjøre oppmerksom på feil gjennom de
interne kanaler, som det kan være
illoyalt å gå utenfor disse. Åpenhet
innad med konstruktiv synliggjøring av
virkelighetsbildet har større potensial
for påvirkning enn mange er klar over.
Beslutninger må tas, og feil kan gjøres.
I bunnen ligger en grunnleggende
respekt for de beslutninger som er tatt,
og at leder over er tillagt beslutningsansvaret. Konsekvensene av feil vil med
tiden tvinge fram korreksjoner, og
denne prosessen går raskere og bedre
med ledere som også tør å være uenig
innad, innenfor det spillerommet god
ledelse gir. Ledergruppene bør være
arenaer for slike prosesser.
Når en beslutning består på tross av
alvorlige negative konsekvenser sier
noen opp i protest, fordi de ikke vil ta
ansvaret. Det finnes situasjoner der dette
kan være riktig. Det kan imidlertid også
være et resultat av egen «selvfølelse».
Hvis man ikke allerede av andre grunner
ønsker å slutte, bør man derfor tenke seg
om to ganger. Hva er viktigst for deg, og
hva vil konsekvensene bli for pasienter
og medarbeidere om du slutter?
Det finnes situasjoner der det er
åpenbart at beslutningen er «så feil» at

det fremstår legitimt å si opp i protest.
Men, skal andres feil styre ditt valg av
arbeid og stilling, dersom ditt lederskap fungerer for enheten? En slik
handling kan også ses som en «kortslutning», som i verste fall «retter
baker for smed», med deg selv i rollen
som baker.
En god porsjon «is i magen», og dialoger med gode sparrepartnere er både
nødvendig og viktig, skal man lose seg
gjennom opprørt farvann. Brå beslutninger av impulsiv karakter har høy
risiko, selv om de der og da kan opp
leves både befriende og berettigete.
Bør leger søke ledelse og bør leger
ansettes som ledere?

Balansen mellom fag og ledelse er
kritisk for kompetansebedrifter. Skal
de beste fagfolkene også lede, slik det
var i laugsvesenet?
Evnen til å håndtere medarbeidere
på en god måte, til strategisk og taktisk
ledelse og til åpen kommunikasjon og
lagspill følger ikke nødvendigvis med
best faglighet. De siste 30-40 årene har
det vært en trend i norsk helseledelse å
fokusere på grunnleggende lederkvalifikasjoner fremfor fagbakgrunn.
Etter 12 år med «lederskoene på»
ser dette slik ut herfra:

I kompetansebedrifter som sykehus er
bransjeinnsikt og forståelse viktig i
ledelse. Det trengs for å styre prosessene,
utvikle virksomheten og for strategisk
planlegging. Betyr dette at ledere selv
bør ha fagutdanning og yrkeserfaring i
bransjen?
Desto nærmere pasientbehandlingen
ledelsen skjer, desto viktigere fremstår
egen bransjeinnsikt og erfaring. Ballettdansere lystrer ikke nødvendigvis en
vellykket fotballtrener selv om leder
egenskapene er gode, og leger får lettere
leger med på laget. Ledere må forstå
hva de som skal ledes utfører.
1
2
3
4
5
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Pleieledere i sengepost må kunne mye
om pasientbehandling, pleiedrift, turnus,
personalledelse og om sykehus. De
trenger også erfaring fra samarbeid med
andre helseprofesjoner. Det er ikke enkelt
å skaffe seg denne plattformen uten
«skoene på» over noe tid. På ledernivå
ene nærmest pasientbehandlingen, nivå
4 og 5 i dagens helseforetak, bør derfor
ledere med fagkompetanse dominere.
På høyere nivåer øker fleksibiliteten.
Forskjellige helsefaglige plattformer
kan fungere på tvers av profesjoner.
Enda høyere i organisasjonen har
samfunnsinnsikt, system- og informasjonsforståelse økende betydning. Her
kan bransjeinnsikten sikres gjennom
linjen, rådgivere, fagdirektører og egne
organisatoriske strukturer for faglige
innspill. Men, disse kanalene må være
sterke nok og operative for ledelsen på
RHF og HF nivå. Hvis ikke, svekkes
strategiske og taktiske beslutninger.
Det får konsekvenser når integrasjonen
mellom fag og ledelse ikke er god nok.
Her er det utfordringer idag.
Uansett nivå i organisasjonen, ledere
må mestre personalledelse, kommunikasjon, økonomi, systemkvalitet, strategi og taktikk svarende til ledelses
nivået, også i pasientnær ledelse. Det
betyr at det ikke er nok å være lege.
Det er ledelse nær pasientbehandl
ingen som stiller de største kravene til
personalledelse og faglig kompetanse.
Her er samtidig egenkontrollen minst,
sett i forhold til målkrav og ressurser.
De publiserte rapporter som kort er
referert innledningsvis, bekrefter dette.
Endringer trengs for å møte disse utfordringene.
Leger som tar ledelse på alvor, hører
hjemme i lederstillinger i fremtidens
helsevesen. Ikke fordi de er leger, men
fordi medisinsk faglig kunnskap og
erfaring er nødvendig og blant de
meget viktige forutsetningene for
god ledelse i sykehus. •

Lars Haukaas intervjuet i Dagens Næringsliv (DN) 17.11.12
Eva Grinde i DN 5.11.12
Magne Lerø i Ukeavisen Ledelse (UL)12.4.13
Aksel Mjøs ved NHH i Aftenposten 30.4.14
UL 12.4.13
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Krav til styring og
organisering av sykehus

En grundig gjennomgang
av det juridiske grunnlaget
for dagens organisering
og styring av sykehusene

›› Innlegg av Anne Kjersti Befring, jus og arbeidsliv
Stortinget treffer beslutninger om
lovgivning og om hvor mye økonomiske
ressurser staten skal bruke på sykehussystemet.
Hvilken betydning
har lovgivningen for styring?

Når Stortinget vedtar lovgivning som
forplikter sykehusene, skal den følges.
Den håndheves av tilsyn, kontroll
organer og påtalemyndigheten dersom
det dreier seg om straffbare forhold.
Domstolene kan også ha en rolle gjennom sivile saker og straffesaker.
Lovgivningen stiller krav til hvordan
eier og ledelse skal tilrettelegge for
pasienttilbudet, oppfyllelse av rettig
heter overfor pasienter, tilrettelegging for
at helsepersonell skal kunne overholde
sine forpliktelser, krav til utstyr og krav
til videreutdanning og etterutdanning
av ansatte. Lovgivningen s tiller også
krav om offentlig innsyn, åpenhet og om
varsling. Sykehus eid av staten er offentlig virksomheter regulert av forvaltningsloven og offentlighetsloven og er
offentlig finansiert. De som er satt til å
lede sykehus opptrer på vegne av felleskapet, for felleskapets interesser, med
innsyn i drift og utvikling av tjenestene.
Lovkravene skal bl.a. hindre at vi får
slike situasjoner statssekretær Erlandsen
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advarte mot på Overlegeforeningens
konferanse våren 2014: «... at sykehus
blir drevet som om det var en egen
blomsterbutikk.» Det skal også for
hindre at det etableres «kulturer» og
nettverk, med samme personer i ulike
roller, med egne regler som avviker fra
de samfunnet har stilt. Det er også
begrunnelsen for de kritiske spørsmål
som ble stilt til at direktører i Regionalt
helseforetak var styreledere i helseforetak og i underliggende organer.
Det skal motvirke at noen personer i
styringssystemet kan skape sine egne
mål gjennom sentrale roller med betydelig tilgang til offentlige ressurser.
Lovgivningen representerer samfunnets
krav til Regionalt helseforetak, helseforetak og sykehus – herunder hvordan
sykehusene skal prioritere ressurser
gjennom «bundne ressurser» til oppfyllelse av pasientrettigheter.
Styringsretten til leder og styre er
sterkt begrenset av lovgivningen, i
likhet med avtaler, men med den
forskjellen at lovgivningen forplikter
overfor Storting og felleskap, altså
flere enn en avtalepart.
Dette skiller sykehusene fra annen
næringsdrift og gjør at det må stilles
krav om annen kompetanse og innsikt
enn det å drive en vanlig bedrift. Denne

Thomas Barstad Eckhoff

Befolkningen opplever sykehustjenester som en viktig del av velferdsstaten.
Det forklarer den høye politiske oppmerksomheten det er om sykehus.
Ved hvert stortingsvalg er sykehustjenester et sentralt politisk tema - og
ingen går til valg på at disse tjenestene skal svekkes.

kompetansen må være både i styrene
og i ledelsen i både regionalt helse
foretak og helseforetak.
De regionale helseforetakenes ansvar

Da de fylkeskommunale sykehusene
ble overført til staten i 2002, ble de
organisert i en helseforetaks modell,
regulert av helseforetaksloven1. Styr
ingslinjen er fra eier i Helse- og omsorgsdepartementet til eier ved regionale helseforetak2. De regionale helseforetak skal «sørge for» et bredt tilbud
av spesialisthelsetjenester som leveres
av helseforetakene. I «sørge for»
ansvaret ligger det en tilretteleggingsplikt økonomisk og på andre måter.
Regionalt helseforetak skal legge til
rette for spesialisthelsetjenester,
oppfyllelse av pasientrettigheter,
forskning, undervisning og andre
lovpålagte tjenester, jf § 2. Det forutsetter oversikt, planlegging og dimensjonering av ressurser for å oppfylle
leveranser og rettslige forpliktelser.
Eier har også det overordnede ansvaret
som arbeidsgiver. Helse- og omsorgsdepartementet har ved Kgl resolusjon
vedtatt at det skal være en arbeids
giverorganisasjon for sykehusene, i
stedet for at hvert sykehus beslutter
dette selv.
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Pasientrettigheters
plass i styringslinjen

Rettigheter for pasienter skal gi befolkningen trygghet for at de får nødvendig
helsehjelp fra sykehus ved behov. Det
skal settes behandlingsfrist som kommuniseres til pasienten, med videre
oppfølgning. Rettigheter skal ha
direkte betydning for økonomiske
prioriteringer.
Lovgivning er et politisk virkemiddel
i likhet med finansiering – og det har
en indre sammenheng ved at Stortinget
beslutter begge deler. Men det ligger til
eier å tilrettelegge for oppfølgning og
nødvendig informasjon. Det er forutsatt at virksomhetene lojalt innretter
seg etter Stortingets vedtak.
Professor Asbjørn Kjønstad formu
lerer det slik3: «Pasientrettighetene
representerer en viktig kobling mellom
lovvedtak og budsjettvedtak. Helseforetakene og kommunene har en
rettslig plikt til å oppfylle pasientenes
rettigheter. Når Stortinget vedtar lover
som gir pasientene rettigheter, binder
det sin egen bevilgningsmyndighet.
Ved budsjettbehandlingen må det avsettes tilstrekkelig midler til at folk
skal få oppfylt sine pasientrettigheter.
Det oppstår såkalte bundne utgifter.»
Kjønstad omtaler dette som «bundne
midler» . Stortinget er bundet. De
regionale helseforetakene og helseforetakene må ha god oversikt over
ressursbehovene for å kunne definere
behovet nedover og oppover og er slik
sett bundet i sine prioriteringer.
Det binder Stortinget og det binder
eier av virksomhet i hvordan ressurser
benyttes. Pasientrettigheter skal måles
som grunnlag for bevilgninger fra
Stortinget, som er bundet til å oppfylle
slike rettigheter.
Spørsmålet i dag er om eier og ledelse,
regionalt helseforetak og helseforetak
følger opp lovgivningen som tilsiktet, og
om det gis informasjon dersom pasient
rettigheter og andre lovpålagte for
plikter ikke kan oppfylles.
Stortingets beslutninger om pasient
ers rettigheter har liten effekt dersom

de neglisjeres av de med styre- og
lederansvar. I et system med en eier
og ett styringssystem, kan systemsvikt
få omfattende effekter ved spredning
til alle helseforetak, for eksempel dersom det etableres lovstridig praksis. I
Bærum saken, ble det dokumentert at
behandlingsfrister var strøket med
betydelig risiko for pasienter. Dette ble
vurdert som en alvorlig og straffbar
svikt og sykehuset (Vestre Viken) ble
ilagt foretaksstraff på 5 millioner som
ble vedtatt. Begrunnelsen var blant
annet at ledende ansatte ved det da
værende sykehuset i perioden 2004
til 2010 unnlot å etablere rutiner slik at
pasientene fikk frist for behandling.
Pasientene fikk heller ikke informasjon
om rett til behandling og klage. Direktørsjiktet i det regionale helseforetak
var styreledere i sykehusene i samme
periode. Pasienter som ble påført skade
som følge av svikten kunne søke erstatning til Norsk pasientskadeordning.
Sykehuset har således ingen økonomisk risiko for erstatningskrav og ansvar. Tidspunktet for «jukset» var ikke
tilfeldig. Fra 1. september 2004 hadde
Stortinget strammet inn på retten til
sykehusbehandling, slik at oversittelse
av behandlingsfristen fikk økonomiske
konsekvenser. Målet til Stortinget var
å gi pasienter større forutsigbarhet
og presse frem tydelige økonomiske
prioriteringer av pasientbehandling i
det regionale helseforetak og helseforetakene. Fikk det motsatt effekt?
Spørsmålet er om Bærum sykehus
skilte seg ut eller om det ble innført
systematiske tiltak i helseforetakene
etter 1.9. 2004, for å omgå de krav
Stortinget hadde satt til helseforetak
ene med hensyn til å bruke tilstrekke
lige ressurser for å styrke pasient
tilbudet. Det kan nevnes at det i
samme periode var en kostnadsvekst
i regionalt helseforetak og helsefore
takene til konsulenttjenester,
prosjekter, o.l.
For å kunne overholde lovkravene
må det regionale helseforetak og helseforetakene regelmessig skaffe seg

 versikt over situasjonen. Dersom
o
dette ikke gjøres vil det være tilfeldig
om befolkningene får oppfylt sine
rettigheter og det skapes et urimelig
og ulovlig høyt «press» der pasientbehandlingen skjer.
Koblingen mellom finansiering og
lovgivning reduserer både det regionale
helseforetakets – og helseforetakets
- handlefrihet til prioriteringer av
ressurser. Det skal bidra til en «rekkefølge» i hvordan ressurser benyttes
som vil begrense muligheter for å
igangsette prosjekter og for invester
inger som kan vente. Terskelen må
uansett være svært høy for igangsett
else av prosjektering på usikkert
grunnlag slik situasjonen var med den
feilaktige IKT satsningen ved OUS4.
Situasjonen vedrørende pasienttil
budet, kapasitet og overholdelse av
behandlingsfrister, burde vært reflektert i styrereferater til regionalt helseforetak og helseforetak - og i dialog
mellom ledelse og ansatte (tillitsvalgte)
i sykehus. Det kan reises spørsmål om
det er tilstrekkelig åpenhet om ressursbehovet knyttet til oppfyllelse av rettigheter. De høringer som har vært i
Stortingets kontroll – og konstitusjonskomite5, rapporter fra Riksrevisjonen6
rapporter, saker som er behandlet i
Helsetilsynet og ved gjentatte mediaoppslag7. Mediaoppslagene de siste
10 årene er preget av at situasjonene
ved sykehusene beskrives svært ulikt.
Representanter for pasientgrupper
og for ansatte grupper har varslet og
advart, men ledelsen har tatt til motmæle og tegnet et annet bilde av situasjonen.
Ved gjennomgang av styrereferater
er det lite som tyder på at pasient
rettigheter og informasjon om situa
sjonen, har fått den plassen den må ha
for å kunne respektere Stortingets
beslutningsmyndighet. Ved gjennomgang av de saker som har vært behandlet i Stortingets kontroll- og konstitusjonskomiteen, er det tydelig at
Stortinget ikke får tilstrekkelig informasjon, heller ikke om «sløsing» av
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betydelige offentlige ressurser på
prosjektering som ikke kan opera
sjonaliseres. Flere av stortingsrepresentantene uttrykket under høringen
om IKT skandalen ved OUS at noen
«snakker ikke sant». Det kan også
reises spørsmål om sykehusdirektører
skal drive med eiendomsutvikling og
IKT, store og kostnadskrevende prosesser/investeringer og heller rette
oppmerksomheten mot kjerneopp
gaver i sykehus.
På denne bakgrunn kan det konkluderes med at det ikke foreligger
holdepunkter for at helseforetakene
(RHF og HF) har ansett ressurser som
«bundet» for å oppfylle pasientrettigheter. Det er betydelige utfordringer
knyttet til å få åpenhet om situasjonen
til allmennheten, men også for at
Stortinget skal få den informasjonen
som er nødvendig i et demokratisk
styresystem.
Ansvaret for forsvarlige helsetjenester

For å oppnå forsvarlige helsetjenester
har lovgiver pålagt helsepersonell et
profesjonsansvar, der leger er i en særskilt posisjon med beslutningsansvar,
jf helsepersonelloven § 4, 3. ledd8, og
ledelsen en plikt til å organisere tjen
esten forsvarlig, jf spesialisthelsetjen
esten § 2-29.
Kravene i spesialisthelsetjeneste
loven retter seg mot helseforetakene
og andre spesialisthelsetjenester. Virksomheten og dens organisering må
være forsvarlig, noe som i lovforarbeidene innebærer at man må «finne fram
til organisatoriske løsninger som gjør
virksomheten i stand til å oppfylle
forsvarlighetskravet». Det medisinske
utstyret må være i orden, helsepersonellet må ha tilstrekkelig kompetanse,
ansvarsfordelingen og samarbeidsrutiner må være avklart, hensiktsmessige
vaktordninger må være etablert, det
må være ordninger som tar sikte på å
hindre feil og lignende. Ansvaret for å
drive forsvarlig virksomhet påligger
virksomhetsledelsen på de ulike nivå
ene. Instruksjonsmyndigheten og
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s tyringsretten må utøves innenfor de
rammene som kan oppstilles ut fra
kravet om forsvarlighet. Helse- og
omsorgsdepartementet har i rundskriv
fra 201310 understreket betydningen av
tydelig ansvarsplassering og av førstelinjelederens ansvar, der det står:
«Førstelinjelederen vil i praksis
utøve lederoppgaver som er sentrale
for å sikre god pasientbehandling.
Det er derfor viktig at virksomheten
organiseres slik at denne lederen får
rammebetingelser som gjør det mulig
å ivareta sine oppgaver på en god
måte.»
Etter helsepersonelloven § 16 skal
virksomheter som yter helsehjelp
«organiseres slik at helsepersonellet
blir i stand til å overholde sine lov
pålagte plikter».
I denne sammenhengen er forsvarlighetsstandarden i § 4 av stor betydning for hvordan sykehuset kan inn
rette seg. I § 1711 er den enkelte lege og
annet helsepersonell pålagt en egen
meldeplikt til tilsynet i fylket dersom
det ikke er mulig. Denne meldeplikten
kommer i tillegg til de meldeplikter
som påhviler virksomheten. Helseforetakets tilretteleggingsplikt innebærer
at den enkelte lege må gis nødvendig
handlefrihet til å kunne overholde sine
lovpålagte plikter. Det gjelder krav til
forsvarlighet og krav til behandling av
pasientinformasjon mv. Informasjonssystemene må innrettes slik at den
enkelte kan overholde taushetsplikt,
opplysningsplikt og dokumentasjonsplikt, for eksempel slik at ikke uvedkommende helsearbeidere eller andre
får tilgang på opplysninger om pasient
ene.
Forsvarlighetskravet innebærer at
sykehuset må innrette seg slik at an
satte får oppdatert sin faglige kompetanse. Fagmiljøet og den enkelte lege
må være med å definere behovet utfra
sin kompetanse. Det fremgår av for
arbeidene til loven at forsvarlighetskravet innebærer: «at tjenestene følger
med den faglige utviklingen og at
feil som skyldes at det ikke er tatt i

bruk nye anerkjente metoder eller
teknologier etter omstendighetene kan
innebære brudd på forsvarlighets
normen».
Helseforetaket og sykehuset står
ikke fritt med hensyn til om det skal
benyttes ressurser på utvikling av faglig kompetanse. Ved uenighet mellom
fagmiljøet og ledelse om behovene kan
tilsynet konsulteres, i alvorlige tilfeller
ved at det meldes etter § 17.
Helseforetaket skal tilby forsvarlige
tjenester og være forsvarlig organisert.
Forsvarlig organisering innebærer krav
til ulike deler av tjenesten. Det stilles
krav til hvordan tjenestene er innrettet
og organisert kvalitativt og kvantitativt
med personell og beslutningsstrukturer,
noe som binder virksomheten ved
ansettelse og ansvarsplassering (funksjon og oppgaver ut fra kvalifikasjoner). I tillegg til nødvendig opplæring
og tilsyn med personellet må det legges
til rette for forsvarlig samhandling
mellom helsepersonell innenfor helseforetaket, og samhandling med helsepersonell og andre utenfor.
Forsvarlighetskravet innebærer ikke
bare krav til organisering av personell,
men også krav til hvordan de fysiske
omgivelsene er innrettet og til ivaretakelse av hygienen. Det vil blant annet
si krav til rominndeling, håndvask,
sengekapasitet og plassering. Videre
omfattes krav til medisinsk utstyr,
annet utstyr og produkter, kontroll,
tilsyn og testing. Ledelsen i helseforetaket må påse at det på ulike nivåer
utvikles instrukser og rutiner knyttet
til behandling og oppfølging, samt
internkontrollsystemer.
Det er på denne måten flere bind
inger for sykehusene enn pasient
rettigheter med hensyn til bruken av
ressurser.
Helseforetakene er offentlige virksomheter der også forvaltningsloven
kommer til anvendelse. I spesialisthelsetjenesteloven12 er det nærmere krav
til det tjenestetilbudet sykehusene skal
tilby og til organisering. Lovkravene
forplikter ledelsen og styret. I formåls-
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bestemmelsen i § 1-2 står det at
formålet er å:
1. fremme folkehelsen og å motvirke
sykdom, skade, lidelse og funksjonshemning,
2. bidra til å sikre tjenestetilbudets
kvalitet,
3. b
 idra til et likeverdig tjenestetilbud,
4. b
 idra til at ressursene utnyttes best
mulig,
5. b
 idra til at tjenestetilbudet blir
tilpasset pasientenes behov, og
6. bidra til at tjenestetilbudet blir
tilgjengelig for pasientene.
Grunnlaget for de rettigheter pasienter
har overfor sykehus ligger i spesialisthelsetjenesteloven. I § 2-1 er tilretteleggingsansvaret for de regionale
helseforetakene tydeliggjort. De skal
«sørge for at personer med fast bopel
eller oppholdssted innen helseregionen
tilbys spesialisthelsetjeneste i og utenfor institusjon, herunder
1. sykehustjenester,
2. medisinske laboratorietjenester
og radiologiske tjenester,
3. a kuttmedisinsk beredskap,
4. m
 edisinsk nødmeldetjeneste, luftambulansetjeneste og ambulanse
tjeneste med bil og eventuelt med
båt,
5. tverrfaglig spesialisert behandling
for rusmiddelavhengighet, herunder
institusjonsplasser som kan ta imot
rusmiddelavhengige med hjemmel i

helse- og omsorgstjenesteloven §§
10-2 til 10-4,
6. t ransport til undersøkelse eller
behandling i helse- og omsorgs
tjenesten og
7. transport av behandlingspersonell.
Videre står det at «De regionale helseforetakenes ansvar innebærer en plikt
til å kjenne til utviklingen av pasient
tilbudet og til å planlegge, gjennom
føre, evaluere og korrigere virksomheten slik at lovens formål. Det regionale
helseforetaket plikter å yte hjelp ved
ulykker og andre akutte situasjoner i
helseregionen.»
I forbindelse med samhandlings
reformen ble ansvaret til de regionale
helseforetak utvidet, i § 2 a står det nå:
«Regionale helseforetak har et overordnet ansvar for å iverksette den
nasjonale helsepolitikken i helse
regionen. Regionale helseforetak skal
planlegge, organisere, styre og sam
ordne virksomhetene i helseforetakene
som de eier. I forbindelse med lang
siktig planlegging skal regionale helseforetak vurdere om deler av tjenestene
skal ytes gjennom inngåelse av avtale
med private eller offentlige virksom
heter som de ikke eier selv.»

somhet etter de krav Stortinget har satt
med nødvendige prioriteringer av
ressurser. Stortinget skal også holdes
informert om situasjonen og behov
dersom lovkrav ikke overholdes.
Riksrevisjonen fører revisjon med alle
offentlige virksomheter på vegne av
Stortinget, slik informasjon må også
kanaliseres i styringslinjen. Ved høringer
i Kontroll – og konstitusjonskomiteen
skal alle opplysninger som etterspør
legges frem. Styrerepresentantene har
et personlig ansvar for å oppfylle disse
oppgavene, etterspørre dokumentasjon
og treffe vedtak som samsvarer med
samfunnsoppdraget. I det personlige
ansvaret ligger en forpliktelse til å
være orientert både om den faktiske
situasjon og om hvilke rettslige for
pliktelser som påhviler virksomheten. •

Styreansvaret

Styrene skal påse at virksomheten,
det regionale helseforetaket, helseforetaket og sykehuset, innretter sin virk-
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3
Arbeidsrett 2005 s 1-27 - (ARB-2005-1)
4
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5
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6
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Har du spørsmål du ønsker besvart i bladet,
send en mail til redaktør arild.egge@ous-hf.no

Når arbeidsgiver vil endre
arbeidsoppgavene dine
Om grensene for styringsretten:
Hvor fritt står ledelsen når de ønsker å gjøre
forandringer i arbeidsforholdet til en ansatt?

av
›› InnleggetJaner skrevet
Eikeland,
juridisk rådgiver
i Overlegeforeningen

Legeforeningen mottar jevnlig henvendelser fra leger i sykehusene som ber
om råd og bistand fordi arbeidsgiver
ønsker å gjøre mindre eller større
endringer i arbeidsforholdet deres.
Det kan være forandringer i arbeidsoppgaver, at arbeidsstedet endres,
at man mister lederansvar, blir innlemmet i nye vaktordninger eller at
de økonomiske betingelsene endres.
Det rettslige spørsmålet som da melder
seg er om arbeidsgiver ensidig har adgang
til å pålegge slike endringer i arbeidsforholdet, altså uten å bli enig med legen.
Dette kan også formuleres som et spørsmål om hvor langt arbeidsgivers styringsrett strekker seg.
Styringsretten i et historisk perspektiv

I et historisk perspektiv har arbeids
giver hatt en tilnærmet fri og uinnskrenket styringsrett. Følgende sitat
fra en Høyesterettsdom i 1935 (Amlie-dommen) er en karakteristisk og
tydelig illustrasjon på hvor fritt norske
arbeidsgivere på den tiden stod med
hensyn til å bestemme over sine
arbeidstakere:
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Styringsretten er begrenset gjennom lovgivning,
tariffavtale og den enkeltes arbeidsavtale
«... i et almindelig arbeidsleieforhold kan efter norsk rett utvilsomt en
arbeidsgiver si op folk fra sitt arbeide
efter eget skjønn og god tykke med lovlig
frist uten at behøve at angi eller paavise
noget forsvarlig grunnlag eller nogen
grunn overhodet - og uten at være
underkastet domstolenes kritikk.»
Dette endret seg imidlertid allerede
året etter, da arbeidervernloven av
1936 innførte et materielt krav om
«saklig grunn» for oppsigelse av arbeidstakere. Hvis arbeidstakeren ble
sagt opp uten saklig grunn, fikk han
den gang riktignok ikke stillingen tilbake, men hadde kun rett til å kreve
erstatning.
I dag oppsummeres styringsretten
gjerne som arbeidsgivers rett til å
organisere, lede, fordele og kontrollere
arbeidet. Selv om arbeidsgiver både
har en plikt og rett til å styre virksom-

heten, og i den sammenheng vil fatte
en rekke beslutninger som kan få
følger for den enkelte arbeidstaker,
er dette ikke lenger en fri og ubundet
styringsrett.
Arbeidsgiver har for eksempel ingen
fri rett til å velge mellom søkere ved
ansettelse og kan ikke fritt si opp eller
avskjedige ansatte de mener ikke duger.
Arbeidsgiver kan heller ikke fritt bestemme om lønn, arbeidstid eller andre
arbeidsvilkår, hvordan arbeidskraften
skal disponeres og innføring av kontrolltiltak. Det samme gjelder endring
av ansattes arbeidsforhold, som
denne artikkelen særlig skal handle
om.
Det er derfor nå vanlig å omtale
styringsretten som en «restkompetanse».
Med dette menes at styringsretten er
begrenset. Arbeidsgivers utøvelse av
styringsretten må skje innenfor visse

rammer. Og disse rammene er lov
givning, tariffavtaler og den enkeltes
arbeidsavtale. Dette innebærer at
omfanget av styringsretten først kan
fastslås etter at man har gjennomgått
de begrensninger som følger av arbeidsavtalen, tariffavtaler og loven.
Startpunktet:
Den individuelle arbeidsavtalen

Et arbeidsforhold blir etablert ved at
det inngås en arbeidskontrakt mellom
arbeidsgiver og arbeidstaker. I utgangspunktet skiller ikke en arbeids
avtale seg fra andre avtaletyper. Selv
om partene har ulik forhandlings
styrke, regnes likevel arbeidsavtalen
som en fri avtale. Og det er denne av
talen som etablerer de rettigheter og
plikter arbeidsgiver og arbeidstaker
får og har i arbeidsforholdet. Norsk lov
og eventuelle tariffavtaler vil utvide
partenes rettigheter og plikter i
ansettelsesforholdet.
Rekkevidden av arbeidsgivers
endringsadgang vil derfor i første
omgang bero på en fortolkning av av
talen og deretter på de normer som er
knyttet til arbeidsavtalen gjennom lov
og tariffavtaler. Dette innebærer at
arbeidsgivers handlingsrom til å foreta
endringer vil være mindre dess mer
spesifikk en arbeidsavtale er med
hensyn til fastsettelse av arbeidsopp
gaver, arbeidstid, oppmøtested og
økonomiske betingelser.
Rettspraksis om arbeidsgivers
endringsadgang

Grensene for hvilken adgang arbeidsgiver har til å endre arbeidsforholdet
uten arbeidstakers samtykke er i hovedsak utviklet gjennom rettspraksis. Det
er derfor hensiktsmessig å se nærmere
på noen av de sentrale dommene.
I Høyesteretts dom inntatt i Rt 2000
side 1602 (Nøkk) gjaldt saken om
mannskapet på en brannbåt i Stavanger
kommune skulle integreres i hovedbrannstyrken. Høyesterett omtalte
dette som «ikke ubetydelige endringer
i deres arbeidsoppgaver», men kom
likevel til at det lå innenfor styrings
retten at maskinistene måtte akseptere
bytte av arbeidssted, arbeide mer og å
gjennomgå en tilleggsopplæring.

Høyesterett formulerer sitt prinsipielle
utgangspunkt slik:
«Arbeidsgiveren har i henhold til
styringsretten rett til å organisere, lede,
kontrollere og fordele arbeidet, men
dette må skje innenfor rammen av det
arbeidsforhold som er inngått. Ved
tolkingen og utfyllingen av arbeidsav
talene må det blant annet legges vekt på
stillingsbetegnelse, omstendighetene
rundt ansettelsen, sedvaner i bransjen,
praksis i det aktuelle arbeidsforhold
og hva som finnes rimelig i lys av samfunnsutviklingen.»
Det framgår tydelig av denne uttalelsen at den inngåtte arbeidsavtalen
er en ytre ramme for arbeidsgivers
endringsadgang. Samtidig viser Høy
esteretts konkrete vurdering at det
ved utfyllingen av arbeidsavtalene må
legges vekt på en rekke momenter som
tilsammen gjør at arbeidsgiver har en
ganske vid adgang til å tilrettelegge og
organisere arbeidet.
I Rt 2001 side 1465 (Kårstø) blir uttalelsene fra Nøkk fulgt opp. Denne
saken gjaldt et spørsmål om arbeids

«Styringsretten begrenses imidlertid
også av mer allmenne saklighetsnormer.
Utøvelse av arbeidsgivers styringsrett
stiller visse krav til saksbehandlingen,
det må foreligge et forsvarlig grunnlag
for avgjørelsen, som ikke må være vilkårlig, eller basert på utenforliggende
hensyn.»
Høyesteretts dom inntatt i Rt. 2009
s. 1465 (Senvakt) er fra sykehussektoren.
Saken gjaldt tolkning av arbeidsavtalene
til to sykepleiere som var ansatt som
senvakter. Her uttaler retten:
«Dersom ikke arbeidsgiveren har gitt
særskilt avkall på styringsretten, må
arbeidsgiveren i kraft av styringsretten
innenfor de rammer som følger av
lovgivning og tariffavtaler, kunne
endre avtalebestemmelser som ikke
særpreger, definerer eller fremstår som
vesentlige for arbeidsforholdet.»
Det kan synes som om Høyesterett
her går et steg videre sammenlignet
med Nøkk og Kårstø ved at det blir
presisert at styringsretten også vil
kunne omfatte avtalebestemmelser
som ikke særpreger, definerer eller

Styringsretten er ikke et trylleformular som
ukritisk kan brukes for å dekke over enhver
endring i de ansattes arbeidsforhold som
arbeidsgiver ønsker å få gjennomført
giver kunne pålegge et nytt oppmøtested for en gruppe ansatte i Statoil,
som innebar lengre daglig reisetid for
arbeidstakerne. Innledningsvis konstaterte Høyesterett at de endringene som
var gjennomført måtte anses å ligge
innenfor rammen av arbeidsforholdet,
og uttalte deretter:
«Etter min mening er endringene
samlet sett ikke så omfattende at de går
ut over det arbeidsgiver kan foreta i
kraft av styringsretten som en rest
kompetanse.»
I Kårstø gir Høyesterett uttrykkelig
uttrykk for at det ikke bare må stilles
krav til hva arbeidsgiver kan bestemme,
men også til saksbehandlingen forut
for beslutningen:

framstår som vesentlige for arbeids
forholdet. Arbeidsavtalen utgjør
dermed ikke en absolutt ramme for
styringsretten.
I den konkrete vurderingen kom
imidlertid Høyesterett til at kommunen i kraft av arbeidsgivers styringsrett
ikke kunne pålegge sykepleierne en
turnusordning som omfattet dagvakter.
Senvakt er dermed den eneste av de
åtte dommene som Høyesterett har
avsagt siden 2000 om arbeidsgivers
endringsadgang som konkluderer med
at endringen ble ansett som urettmessig. Dommen er derfor sentral for å
forstå når Høyesterett mener det er
viktig å ta hensyn til arbeidstakernes
behov for vern. I dommens premisser
understreker retten at de to sykepleierOVERLEGEN 3-2014
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ne hadde særskilte individuelle for
ventinger om ikke å gå dagvakt og som
ble gitt til kjenne ved avtalens inngåelse.
Høyesteretts førstvoterende uttaler i
den forbindelse:
«Riktignok finner jeg etter bevis
førselen å måtte legge til grunn at
kommunens representant under forhandlingene hadde nevnt at A og B på
sikt måtte påregne å gå noen dagvakter.
Det ble imidlertid ikke sagt noe om
hvordan en slik endring eventuelt skulle
gjennomføres. Det er kommunen som er
den profesjonelle part i avtaleforholdet,
og dersom det var viktig for kommunen
å sikre at vaktordningen skulle kunne
endres uten oppsigelse, var det kommunen som hadde sterkest oppfordring til å
sørge for at dette ble klargjort.»
Når endringen ligger
utenfor styringsretten

Gjennomgangen av disse dommene
viser at det særlig er to spørsmål som
er avgjørende for om endringer i et
arbeidsforhold ligger utenfor arbeidsgivers styringsrett. Det første spørs
målet er om arbeidsavtalen – tolket
og utfylt i lys av lov og tariffavtaler
– setter begrensinger for endringen.
Det andre er om endringen er vesentlig
og betydelig.
Dommene fra Høyesterett viser at
dette alltid vil bero på omstendighetene
i den enkelte saken. Skjematisk kan
man imidlertid si at de endringene
som er vesentlige og betydelige og som
arbeidsavtalen setter begrensninger
for, vil ligge utenfor arbeidsgivers
styringsrett.
I disse tilfellene – altså vesentlige
endringer som ikke er hjemlet i
arbeidsavtalen – vil arbeidsgiver i

 ovedsak stå overfor to valg hvis de
h
likevel ønsker å få gjennomført endringsbeslutningen.
Den ene muligheten er å bli enig
med arbeidstaker om at arbeidsfor
holdet skal endres, det vil si at begge
parter undertegner en fornyet arbeidsavtale.
Den andre muligheten er at arbeidsgiver kan gjennomføre det som noe
upresist kalles for en endringsoppsig-

Arbeidsgivers handlingsrom
til å foreta endringer
vil være mindre dess mer
spesifikk en arbeidsavtale er med hensyn til
fastsettelse av arbeidsoppgaver, arbeidstid,
oppmøtested og
økonomiske betingelser
else. Brukt i denne sammenheng innebærer en endringsoppsigelse at det
foreligger en oppsigelse fra den gamle
stilling samtidig som det gis tilbud om
en ny stilling.
Endringsoppsigelse er ikke et begrep
verken i arbeidsmiljøloven eller annen
lovgivning, men er brukt i forarbeidende
til arbeidsmiljøloven, rettspraksis fra
både Høyesterett og Arbeidsretten og
i juridisk litteratur. Det er forutsatt i
forarbeidende til arbeidsmiljøloven at
de kravene som gjelder ved ordinære
oppsigelser også gjelder ved endrings-

oppsigelser. Dette er også stadfestet av
Høyesterett. En endringsoppsigelse vil
dermed bare være rettmessig hvis den
tilfredsstiller saklighetskravet etter
lovens § 15-7. Arbeidsmiljølovens formkrav må også følges (som blant annet
gir arbeidstaker rett til å stå i den
samme stillingen mens en tvist med
arbeidsgiver pågår).
Vi ser altså her at selv om en endring
av arbeidsforholdet ligger utenfor
styringsretten, vil arbeidsgiver likevel
ha mulighet til å gjennomføre endringen ved å gå til en endringsoppsigelse, forutsatt at kravene i arbeidsmiljøloven er oppfylt.
Avsluttende refleksjoner

I et overordnet samfunnsmessig perspektiv kan man si at de to hensynene
som i slike saker står mot hverandre,
er arbeidsgivers behov for fleksibilitet
og arbeidstakers behov for stabilitet.
Rettspraksis viser at det skal en del til
for at arbeidstaker vinner fram med et
krav om at endringen ligger utenfor
arbeidsgivers styringsrett.
På den annen side vil ikke arbeids
giver ha adgang til å gjennomføre
vesentlig eller betydelige endringer
uten at man først oppnår enighet med
arbeidstakeren eller går veien om en
endringsoppsigelse.
Styringsretten er altså ikke et trylleformular som ukritisk kan brukes for
å dekke over enhver endring i de
ansattes arbeidsforhold som arbeids
giver ønsker å få gjennomført. Kloke
arbeidsgivere har et bevisst forhold til
hvor grensene for styringsretten går og
de ser verdien av å finne løsninger i
samarbeid med arbeidstakeren. •

Ting som er lurt å sjekke/tenke gjennom:
• Hva sier arbeidsavtalen om de endringene arbeidsgiver ønsker å gjøre?
• Inneholder arbeidsavtalen noen formuleringer om arbeidsgivers endringsadgang?
• Gjør deg opp en mening om hvor omfattende du synes de foreslåtte endringene er?
Hva kan du akseptere/ hva kan du ikke akseptere?
• Den beste løsningen er ofte å bli enig.
• Snakk med kolleger/ lokale tillitsvalgte.
Ta kontakt med Legeforeningens juridiske avdeling, hvis du ønsker ytterligere råd og bistand: ja@legeforeningen.no
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Undertegnede arbeidet som hjertekirurg i USA etter turnus- og militær-tjeneste
før «utvandringen» til USA og «innvandret» til Norge etter 20 år. I det følgende
nedtegnes noen refleksjoner om legenes status i de to land.

Leserbrev:

Proletarisering av norske leger

››

Av Jacob Bergsland, seksjonsleder, seksjon for metodeutvikling og industrisamarbeid, overlege,
spesialist i Hjerte/Thorax kirurgi Intervensjonssenteret, Oslo universitetssykehus HF, Rikshospitalet

Helsesystemet i USA

Nordmenn vet litt om amerikansk
helsevesen, slik som mangel på helseforsikring. Mindre kjent er amerikanske
legers posisjon som profesjonelle
uavhengige næringsdrivende.
Praktiserende leger i USA er næringsdrivende i og utenfor sykehus.
Det jobbes i selvorganiserende soloeller gruppepraksis. Avdelingssjefer er
frivillige eller deltidsansatte på mindre
sykehus mens på større sykehus har
man ofte fulltids sjefer. Ledere på de
fleste nivå har medisinsk praksis i
tillegg til administrative oppgaver. Selv
sjefenes inntekt er ofte i liten grad
direkte lønn; mye av inntekten kommer
fra profesjonell praksis. Mange spesialister betales kun på honorarbasis.
Leger er derfor som regel ikke ansatte,
men har rettigheter til å behandle
pasienter ved sykehus og poliklinisk.
Betaler av legen er ikke sykehuset,
men forsikringsselskapet og pasienten.
Amerikanske leger har egne pasientog henvisningsnettverk som gjør
dyktige leger attraktive for syke
husene.
Dyktige leger i USA er derfor i en
bedre forhandlingsposisjon overfor
sykehus ved ressursallokering. Dersom et sykehus ikke tilbyr adekvate
betingelser kan legen overføre praksisen til andre institusjoner.
Organisering og arbeidstid

Den amerikanske legen har som regel
fleksibel arbeidstid og forholder seg til
behovet og ikke en administrativt satt
kalender. Vaktsystemer og ferieavvikling er enkelt å administrere når legene

selv organiserer dette. Sykehuset stiller
krav til spesialistene om å opprettholde
adekvat beredskap og å organisere
annet nødvendig personnell. Bortsett
fra hospitalbaserte leger er det ofte
ingen betaling for vaktfunksjoner.
Leger som bygger opp sin praksis
ønsker ekstra vakter for å rekruttere
pasienter.
Pasientperspektivet

Amerikaneren er i større grad «kunde»
enn pasient. Han/hun står ikke med
«luen i hånden» fordi han er så heldig
å få behandling. På samme måte som
når hun kjøper bil blir behandling
kjøpt og betalt av en selv eller av et
forsikringsselskap. «Kunden» har derfor visse krav overfor lege, forsikringsselskap og sykehus. Hun har krav på
opplysninger om ekspertisen, resultater og informasjon om planlagt behandling. Legen blir en aktivist for å
sikre «kunden» best mulig behandling
og er personlig ansvarlig for resultatet.
«Kunde» forholdet fører til at legen
ønsker og har incentiver for å sette
pasienten og ikke institusjonen i sentrum. Det norske systemet virker på
mange måter motsatt. Legen er sykehusansatt og i større grad ansvarlig
overfor arbeidsgiver, noe som øker
institusjonenes og minsker den profesjonelles makt.
Legen som «proletar»

Mens det tradisjonelle «proletariatet»
eller fabrikk-arbeiderne nå blir profesjonelle, går utviklingen for legene i
motsatt retning. «Frie yrker» som tannleger, advokater og arkitekter har be-

vart profesjonelle identiteter, med
incentiver, frihet og direkte kunde
relatert ansvar og dermed over egen
suksess. Det samme gjelder leger i
privat sektor. Denne er begrenset og
omfatter i liten grad de mest utford
rende spesialitetene. Dessuten er
privat praksis kontrollert av offenlige
rammebetingelser. Resultatet er at
myndighetene i økende grad betrakter
den ansatte lege som en arbeider og
ikke som en essensiell ressurs som må
brukes på effektiv måte.
Jeg er selv i den heldige situasjon
å være ved en avdeling med høy grad
av individuell og profesjonell frihet.
At norsk toppkvalifisert medisinsk
ekspertise underkastes autoritære
for ikke å si «stalinistiske» styringssystemer er en katastrofe. Norske leger
rekrutteres blant landets smarteste og
må få bevare sin profesjonalitet og
«kundene» etablert rett til individuelle
valg slik det velges bilmerke, samboer
eller tannlege. Offentlige myndigheter
bør fjernes fra en eller flere sider av
det medisinske bord og rollen begrenses
til kontrollfunksjoner og sikring av
folks adgang til god service uten
unødvendig ventetid.
I den aktuelle konflikten mellom
arbeidsgiver og Legeforeningen viser
arbeidsgiversiden at den i enda større
grad ønsker å behandle legene som
«proletarer» ved sentral detaljstyring
istedenfor å lage fleksible ordninger
og bedre utnyttelse av høykvalifisert
arbeidskraft; Den samme fremgangsmåten ble nylig brukt uten hell overfor
lærerne, og vil neppe ha en positiv
effekt på frustrerte leger. •
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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
Like før feriestart sendte Legeforeningens sekretariat ut en rekke invitasjoner
til å komme med høringsuttalelse i
saker der foreningen er høringsinstans.
Styremedlemmene i foreningens
organer, herunder de fagmedisinske
foreningene, får informasjon om at en
ny høring er sendt ut og lenke til denne
pr mail. Midt i august ligger det 13
høringer på foreningens hjemmeside,
de fleste med svarfrist 20.08. – 15.09.
Det kan oppleves som ganske over
veldende når det kommer et så stort
antall invitasjoner omtrent samtidig,
og det i en periode som sammenfaller
med ferie og deretter en travel oppstart på siste halvår for mange.
Noen av høringene som ble sendt ut,
er meget viktige for spesialisthelsetjen
esten og har direkte relevans for arbeidet til de fagmedisinske foreningene.
Dette gjelder for eksempel Helsedirektoratets utredning og konsekvensvurdering om fremtidig spesialitetsstruktur for leger og Helsedirektoratets
forslag til veileder for faglige og organisatoriske kvalitetskrav for somatiske
akuttmottak. Mange fagområder vil
bli direkte berørt av de foreslåtte
endringene, andre vil få arbeidsfor
holdene sine indirekte påvirket. Flere
av de andre sakene som er sendt på
høring, vil også være av interesse for
alt fra noen få til mange foreninger.
Jeg håper de fagmedisinske foren
ingene benytter seg av muligheten til
å komme med innspill når relevante
saker er på høring. Tilbakemelding er
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selvsagt viktig ved uenighet i hele eller
deler av forslaget, gjerne med gode
eksempler på uheldige konsekvenser
for eget fagområde. Det er ikke like
åpenbart, men likevel også viktig å gi
tilbakemelding når egen forening i
hovedsak er enig i forslaget som er
sendt på høring. Utkast til høringssvar
fra Legeforeningen utarbeides i stor
grad på bakgrunn av summen av de
tilbakemeldingene som er gitt av
foreningens organer. Hvis bare de
underforeninger som er uenige, uttaler
seg, gir dette et skjevt bilde. Sentral
styrets medlemmer skal ha tilgang på
alle kommentarer som er innkommet
når Legeforeningens høringssvar behandles i møte og kommer regelmessig
med forslag til endringer i innhold og
formuleringer. Da er det viktig at alle
deler av foreningen, også den fag
medisinske aksen, har latt seg høre.
Tidsrammen for svar oppleves ofte
som knapp i en travel hverdag, og det
er ikke alltid fristene passer overens
med styremøter. Her har elektronisk
kommunikasjon revolusjonert mulighetene for godt samarbeid i forhold til
hvordan det var for ikke veldig lenge
siden. Å gi innspill i høringssaker er
for tiden den enkleste måten å nå frem
på for fagmedisinske foreninger innen
spesialisthelsetjenesten som ønsker å
påvirke Legeforeningens standpunkter.
Jeg oppfordrer dere derfor til å la dere
høre i alle saker som er viktige for
fagutvikling, kvalitet, utdanning og
forskning. •

›› Av leder i FaMe Cecilie Risøe

FaMe

Nye storskala genetiske analyser
- konsekvenser for din hverdag
Mulighetene for presis genetisk diagnostikk øker raskere enn selv genetikere klarer å følge med
på. I løpet av få år vil det å kunne undersøke hele vårt genom i en prøve bli en rutineundersøkelse på norske sykehus. Men er norsk helsevesen forberedt på dette? Hva er hovedutfordringene
med bruk av nye gentester i klinisk praksis akkurat nå? Hva må allmennleger og spesialister
vite?

›› Av Torunn Fiskerstrand, overlege, 1. amanuensis, leder av Norsk forening for medisinsk genetikk
Medisinsk genetikk er en liten klinisk
spesialitet med hele vårt DNA, genomet, som fagfelt. Faget vårt overlapper
derfor med svært mange andre disipliner, både innenfor kliniske fag og laboratoriefag, og vi ønsker å samarbeide
enda tettere med andre spesialister.
Dette vil dessuten bli nødvendig, fordi
genetiske analyser i løpet av de nærmeste årene vil være tilgjengelige i et
helt annet omfang enn det de er i dag.
En del av arbeidsoppgavene til medisinske genetikere vil også overføres til
andre leger og helsearbeidere, både i
primær- og spesialisthelsetjenesten.

NGS er tatt i bruk i rutinediagnostikk

Ny teknologi gir fascinerende muligheter

Ny sekvenseringsteknologi1, såkalt
dypsekvensering eller «next generation
sequencing - NGS» (se faktaboks) gjør
det nå mulig å undersøke alle genene
våre i en prøve, for eksempel en blodprøve. Pris og svartid for de nye analysene kommer til å fortsette å synke,
noe som gjør at genetiske analyser nå
mer og mer vil kunne nyttiggjøres og
integreres i vanlig klinisk praksis. NGS
vil også brukes i rutinediagnostikk av
mikrober2 og tumorvev3, og gir helt nye
muligheter for forskning på genetiske
risikovarianter i store biobankmaterialer. Helsedepartementet har tatt konsekvensen av denne utviklingen, og har

bestilt en utredning om «Persontil
passet medisin» (http://www.helsesorost.no/fagfolk_/forskning_/persontilpasset-medisin_/Sider/persontilpasset-medisin-helsetjenesten.aspx) som
ferdigstilles i disse dager. Persontil
passet medisin4 baserer seg på at kunnskap (blant annet) om ens personlige
genom skal kunne gi «skreddersydd»
diagnostikk og behandling for mange
sykdommer, samt at man skal kunne
forebygge sykdom basert på den enkeltes sykdomsrisiki.

Laboratoriene ved de norske medisinskgenetiske avdelingene har begynt å
bruke NGS i rutinediagnostikk. I første
rekke nå lages det «genanalysepakker»5
hvor man analyserer alle kjente sykdomsgener for gitte indikasjoner. For
tilstander som kan skyldes feil i ett av
mange sykdomsgener er dette svært
effektivt. Psykisk utviklingshemming,
blindhet, arvelige former for kreft og
nevrologiske sykdommer som CharcotMarie-Tooth er noen av de tilstander
hvor «genanalysepakker» er etablert
eller er under etablering i Norge. Med
en slik målrettet bruk av teknologien,
hvor vi kun ser på kjente sykdomsgener, unngår vi problemet med tilfeldige
funn av risikovarianter for andre tilstander6, så dette er etisk uproblematisk og ikke i konflikt med biotekno
logiloven.
I hovedsak er det legespesialistene
som har kontakt med pasienter innenOVERLEGEN 3-2014
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for de aktuelle sykdomsgruppene som
vil rekvirere disse analysepakkene.
Så spørsmålet er, hvordan kan vi best
mulig sikre at de riktige pasientene får
tilbud om test, samt at de får en forsvarlig tolkning av analyseresultatet?
Per i dag, så har vi utfordringer i forhold til økonomi, kommunikasjon
mellom medisinsk-genetiske labora
torier og rekvirenter og i forhold til

kunnskapsnivået i genetikk hos norske
leger generelt. Dette utdypes med noen
eksempler i de følgende avsnitt.
Genetiske analyser er dyre - spesielt
når de krysser helseforetaksgrenser

Genetiske analyser refunderes med
opp mot 50000 kroner. Hvis analysen
utføres i en annen Helseregion enn den
pasienten tilhører blir denne prisen

minst tredoblet. Da kommer det nemlig
et påslag i form av en regionstakst som
helseforetaket (poliklinisk pasient)
eller institusjonen (inneliggende) til
pasienten må dekke. Norsk forening
for medisinsk genetikk har gjentatte
ganger de siste 10 årene tatt til orde
ovenfor Helsedirektoratet for å få
fjernet denne regionstaksten, fordi den
forårsaker ulikheter i gentesttilbudet
Bilde av nettsiden til Norsk Portal for Medisinsk-genetiske analyser.

Norsk Portal for Medisinsk-genetiske analyser: En internettdatabase med oversikt over alle humangenetiske analyser som tilbys i Norge.
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til norske pasienter og hindrer en hensiktsmessig funksjonsfordeling av disse
lav-volum analysene mellom de norske
laboratoriene. Vi kjenner til at pasienter
ved sykehusavdelinger nå ikke får relevante gentester som de har krav på
fordi man ikke har råd til å sende
prøven til et annet helseforetak. At
de helseforetakene som har størst gentest-tilbud også «tjener» millioner på å
motta prøver fra andre deler av landet
gjør det hele enda mer meningsløst.
Nye analyser
- hvordan informere og ta dem i bruk?

Tilbudet av medisinsk-genetiske ana
lyser er raskt økende, men informa
sjonen om nye analyser til de aktuelle
rekvirenter er langt fra god nok. Her
må vår forening også ta selvkritikk.
Norsk portal for medisinsk-genetiske
analyser (http://www.genetikk
portalen.no, se figur) er en søkbar
database over alle genetiske analyser
som tilbys i Norge, fordelt på 23 laboratorier. Her annonseres også nye analyser fortløpende. Men antagelig er et
fåtall norske leger klar over dens eksistens. Vi ser nå i økende grad også be
hovet for å utarbeide retningslinjer for
rekvireringspraksis, for at analyser skal
brukes på en meningsfull måte, og for å
sikre likt tilbud til alle norske pasienter.
Dette blir spesielt viktig nå når gentesttilbudet øker, samtidig som analysene

Analyser basert på
ny sekvenseringteknologi
Genomsekvensering: Bestemmelse
av de 3.3 milliarder basene i hele
genomet.
Eksomsekvensering: Bestemmelse
av baserekkefølgen i hele eksomet,
dvs de deler av genomet som koder
for proteiner, tilsammen ca 1.5 %.
Tilsvarer å undersøke «alle genene
våre».
«Genanalysepakke»: Bestemmelse
av baserekkefølgen kun til et sett
kjente sykdomsgener for en gitt
indikasjon.

foreløpig er relativt dyre. Slike retningslinjer bør etter vårt skjønn utarbeides i
samarbeid mellom medisinske genetik
ere/analysetilbyder og de(n) relevante
spesialitet(er) som den aktuelle sykdommen også hører inn under. Men
hvordan skal dette organiseres? Er
dette et mulig tema for FAME å gripe
fatt i? Norsk forening for medisinsk
genetikk kommer til å diskutere denne
problemstillingen på vårt fagmøte i
november, og vi er takknemlige for
innspill fra andre medlemmer av
FAME.
Tolkning av usikre varianter
- en kilde til medisinsk malpraksis

En stor bekymring for oss er hvordan
andre klinikere/rekvirenter tolker
funn av genetiske varianter med usikker klinisk betydning. Når vi sekvens
erer hele gener finner vi varianter som
vi helt sikkert vet er benigne, vi finner
varianter som vi med stor grad av sikkerhet kan si er sykdomsgivende, men
dessverre finner vi ofte også varianter
som vi ikke sikkert kan tolke, VUS’er,
«variant of uncertain significance».
Vi skjønner godt at klinikerne vil ha
enkle ja/nei svar, og at de får problemer
med å formidle usikre svar til pasient
ene. Men laboratoriet er forpliktet til å
rapportere VUS’er til rekvirenten. Det
vi har sett gjentatte ganger, er følgende:
En del klinikere bruker samme tankegang overfor disse usikre variantene
som når de får et usikkert svar fra
patologen på en histologisk prøve hvor
det er snakk om kreft: «Når man ikke
kan utelukke at det er kreft, så må jeg
behandle pasienten som om det er
kreft.» Med andre ord: Man tolker

VUS’en (feilaktig) som om den er
sikkert sykdomsgivende. Dersom man
så starter å teste friske slektninger og
eventuelt «frikjenner» de som ikke har
varianten samt inkluderer de som har
varianten i kontrollopplegg eller tilbyr
dem f.eks profylaktisk kirurgi, så risikerer man medisinsk malpraksis, fordi
det er helt uavklart om VUS’en er sykdomsgivende eller benign. I slike tilfeller må man behandle pasienten og
familien som om man IKKE har funnet
den genetiske årsaken til deres tilstand, og la være å bruke VUS’en til
prediktiv testing av friske familiemedlemmer.
Konklusjoner

Tilbudet om gentester innenfor alle
fagfelt i medisinen øker. Det nye nå er
at man vil kunne rekvirere «genana
lysepakker», dvs analyser av alle relevante sykdomsgener for en gitt indikasjon i samme prøve. For å sikre at de
riktige pasientene får tilbud om disse
analysene og hindre unødig testing må
vi formidle informasjon til norske leger
om nye gentester på en bedre måte.
Begrensede kunnskaper om genetikk
blant norske leger gir grunn til bekymring, spesielt i forhold til at de nå i
økende grad blir eksponert for gentestsvar som er krevende å tolke. En organisert etterutdanning av norske leger i
bruk av genetikk i klinisk praksis er
etter vår mening helt nødvendig dersom man skal kunne sikre forsvarlig
bruk av gentester i morgendagens
persontilpassede helsevesen. •
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