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Donald Byrd  –
Amerikansk jazztrompetist. Firedobbelt relevant for OVERLEGEN. Først på grunn av platetittelen fra . Dernest
fordi innspillingen faktisk leker i øret og derved løfter blikket. For det tredje illustrerer musikkformen at finurligheter

B

arnas lek og lyst er en nødvendig skole før livets senere alvor. Blant annet gjennom leken
bygger barna sin identitet og kultur. Nokså
sent i barndommen, omtrent i det andre året på
doktorskolen, lærte jeg av noen kullkamerater at du
er det du later som du er. Flere av dem var professorer
allerede etter tre semestre. Og har vært det siden.
Hvordan har vi det så i de voksnes rekker, er det
forskjellig fra den gang? Litt ulik vekt ligger på de
ulike elementer, men det hele er der fortsatt; alvoret, leken, kulturen. Summen av den enkeltes kultur og identitet er fortsatt gruppens kultur og identitet – om enn litt omformet etter noen tiår i livets
skole. Og leken er fortsatt et livsnødvendig element.
Tross alvoret.
Ja, dette er alvorlig. Spesialisthelsetjenesten har
ikke bare vært pasientenes trygghet, men også vår
arena for lek, vår sandkasse. Og enda viktigere. Spesialisthelsetjenesten er pasientenes trygghet fordi det
er vår sandkasse. Sandkassen er en genial kobling av
pasientfokus, motivasjon og kreativitet som vi er
stolte av - og stolte i. Her ligger vårt verd og vår verdighet.
Arbeidsgivere sier ikke noe om sammenhengen
mellom pasientfokus, kreativitet og motivasjon. De
ønsker kontorlandskap, samlebånd og salgsdisk.
Forsvarlig kontorlandskap, samlebånd og salgsdisk,
må vite. Helst litt vennlig, takk. Og la det gå kvikt!
Men ureflektert endringsvilje på arbeidsgivers premisser kan berøve oss leken. Og da forsvinner først
motivasjonen, så kompetansen. Og kulturen. Og
identiteten.
Sandkassemodellen er antagelig en billig måte å
organisere spisskompetanse i arbeidslivet på. Dette

blir meningsfulle først når de formes som et godt budskap. For
det fjerde var Donald Byrd ingen fasjonabel megastjerne, men
en solid og bredt skolert fagmann som med jevne mellomrom
hevet håndverket til kunst. Klinisk medisinsk tenkning er altså

synes likevel irrelevant for mange av våre lokale arbeidsgivere. Når det legges et betydelig press på
rammene for spesialisthelsetjenesten, ligger det bevisst planlegging bak; vi bør frykte at kompetansebedriftens eiere ser viktigere gevinster enn den
kompetanse og kvalitet som eies av profesjonen.
Heretter heter det forsvarlighet. Og hvem sendes
inn for å definere «godt nok»?
Det er naturlig for enkelte administratorer å
holde seg med en innsiktsløs oppfatning av at klinisk medisin består av statiske problemer som har
enkle svar. Dette, sammen med et økonomisk
press, styrer faglig arbeid mot raske valg av løsninger fra en ferdig oppsatt meny. Til dels kan det
være rasjonelt, fordi mange konkrete behandlingsopplegg, også nokså avanserte, lar seg standardisere
når de er gjennomprøvde. Dermed er det ikke gitt
at hovedstrategien for våre tjenester bør være slik.
Tenkningen passer imidlertid som hånd i hanske
til kompetansen som oppnås etter treårige høyskolestudier. Det er bra for dem som har slik utdannelse; og mange av våre pengetellere er nok
enige med dem. For pasientene og oss kan det være
en ugrei allianse.
Knapt noen profesjonsutøvelse har en karakter
som ligner klinisk medisinsk spesialistvirksomhet.
Vi forvalter generell basal fagkunnskap, fagteknisk
spisskompetanse, faglige umålbare vurderinger, yrkesetikk og mellommenneskelig kommunikasjon
i en komplisert ramme.
Av disse krevende øvelser er det helst den første
vi har lært på doktorskolen og videreutdanningskursene. Resten har vi tatt oss til med større eller
mindre hell, men dette er likevel betydningsfulle

en variant av jazz, og Donald Byrd en mann som en hver
hederlig overlege burde kjenne seg igjen i. Co-leader Johnny Coles var forøvrig trompeter i Mingus-bandet som innviet Aulaen i Oslo i mysteriet moderne jazz i .

elementer for våre pasienter; vi skal aldri slutte å
være deres advokater. De er avhengige av både vår
faglige, sosiale og etiske kompetanse.
Derfor må vi ta vare på profesjonen, men ikke
på en gammeldags arrogant stolthet som definerer
virkeligheten for all verden. Derimot skal vår identitet gi oss en ydmyk stolthet over innsikt som
ingen forvalter bedre enn vi; den må også baseres
på livet utenfor fagbøkenes permer. Da må vi ikke
bare være resonerende, men også mottakelige og
reflekterende behandlere. Den gode spesialist er
skjematenkerens rake motsetning, og skiller seg fra
denne ved en kjerne av kreativt engasjement. Til
dette behøves mer enn samlebåndets effektivitet og
varehustorgets reklameskrik.
Heldigvis er vi forskjellige; hvilken innsikt som
har dybde hos hver enkelt av oss varierer. Uansett
om den er fagteknisk, kunstnerisk eller kommunikativ er det vår plikt å dyrke den, fordi det styrker
en identitet vi trenger, og kanskje mangler. Den
eneste måten å dyrke den på er med lyst. I vårt nyorganiserte sykehusvesen får vi helt sikkert liten
forståelse for dette, vi må gjøre det på egenhånd,
og må sikkert kjempe for å
få lov. Men oppskriften er
allmengyldig og gir seg selv:
LEK MER!
Med kollegial hilsen
Espen Huldt-Nystrøm
redaktør



To avtroppende styremedlemmer ble takket av, og
«Overlegen» bringer gjerne erkjentligheten videre.
Anne Larsen har sittet i Dnlf ’s
lønnsutvalg og var blant annet
med å utarbeide Of ’s siste
undersøkelse om seniorkollegenes lønnsmessige og arbeidstidmessige behov. Hun har preget Of-styret med bred menneskelig og fagpolitisk innsikt og med et uslitelig lyst
sinn. Brynjulf Ystgaard er en entusiast og har hatt
mange jern i ilden. Han har det
fortsatt. Herværende tidsskrift er
grunnlagt av Brynjulf, han ga ut
fem nummer før han midlertidig gikk over til motparten som
senterdirektør ved St Olavs hospital. Med sin store kontaktflate
har han gjort en fremragende innsats i Of ’s kurskomite der han trolig blir sittende.

Nytt styre – ny giv

  ,  . ‒ . 

E

tter to år preget av overenskomstforhandlinger – med etterdønninger – går Of inn i
en ny styreperiode. På styresamling i Ålborg
. ‒ . august var atmosfæren preget av «back to
basic». Etter bestilling fra landsrådet gikk man løs
på å samle trådene i Of ’s prinsipp- og arbeidsprogram.
Et betydelig arbeid ligger i å skape oversikt over
resultatene av de avsluttede overenskomstforhandlinger, samt utfordringer ved de kommende; kan
Dnlf ha en mer helhetlig lønnspolitikk? Av mange
saker kan en nevne et knippe som burde vekke



interesse på grasrota: Lokale tillitsvalgtes behov for
mer systematisk støtte har blitt tydelig det siste året.
Hvordan overleger best lar sin samlede røst høres i
funksjonsfordelingsdebatten er spørsmål om både
enhet i egne rekker, og om politisk innflytelse. Pensjon er et komplisert felt og en utfordring for en
forening med Of ’s alderssammensetning. Kontakt
med andre deler av Legeforeningen bør pleies; i
disse omleggingstider bør kanskje dialogen med
Privatpraktiserende spesialisters landsforening gis
prioritet. For disse og flere andre saker skal det stakes opp en kurs.

Det nye styret, konstituert i september, ble presentert:
 , leder, ble gjenvalgt
til dette verv på årsmøtet i Bergen i mai. Lars er spesialist i klinisk kjemi, dr. med., og overlege
på Ullevål Universitetssykehus.
Han har lang fartstid fra Ylf før
han steppet inn som leder i Of på
kort varsel for halvannet år siden. Han har senere
vært en klippe, blant annet med plass i sentralstyret, og i Dnlf ’s sentrale forhandlingsdelegasjon.
  , nestleder, er
nevrokirurg, dr. med. og overlege på Rikshospitalet der han har
vært Ylf og Of-tillitsvalgt ti års
tid, da han vesentlig jobbet med
lønns- og arbeidsforhold. Hans
kjappe overblikk og sunne
skjønn gjenspeiler blant annet en fortid i dagspressen.
 , anestesiolog, leder Of ’s lederutvalg
og er ansvarlig for de årlige, regionale seminarer i

avdelingsledelse. Terje er en av de
tunge tillitsvalgte med fartstid
som HTV/Of i Skien, og senere
som konserntillitsvalgt og som
ansattes styrerepresentant i Helse
Sør. I kommende periode sitter
Terje også i Dnlf ’s sentralstyre.
 , er barnepsykiater
med arbeidsfelt i somatikken i
Sykehuset Østfold, Fredrikstad.
Bak seg har hun mange år som
Ylf-tillitsvalgt. Hun har sittet i
styret i Østfold Legeforening og
i styret for Psykisk Helsevern
Østfold HF. Hun har arbeidet i et utvalg for justisdepartement i forbindelse med dommeravhør og
observasjon av barn i straffesaker. Hun er Of-representant i Dnlf ’s turnusråd og vararepresentant i
Nasjonalt Råd.
  har i
mange år, med nevrologisk sindighet, skjøttet full klinisk stilling
som seksjonsoverlege parallellt
med HTV-funksjonen på Haukeland – uten reelt frikjøp. Han
sitter ellers i styret for Hordaland
legeforening, er ansattes representant i styret Helse
Bergen HF, og har sin andre periode i Of-styret.
  er oftalmolog i spesialistpoliklinikken ved
Hålogalandsykehuset i Harstad.
Han har vært HTV/Of på sitt
sykehus i to perioder, og har sittet en periode som ansattes representant i foretakssstyret. Han
har vært Of ’s representant i Dnlf ’s tariffutvalg for
privat praksis.
  er ny i Of-styret. Han er
dr.med. og førsteamanuensis II ved NTNU, samt
spesialist i onkologi, indremedisin og blodsykdommer. Han har gått «Ole Berg-skolen» og har en
mastergrad i helseadministrasjon. Han har i en to

LEDER

«Quo usque tandem,… ?»
  

Siri Tau Ursin og Helge Haarstad
årsperiode hatt % tilsetting i Plan og utviklingsavdelingen ved Regionsykehuset i Trondheim, der
han også var HTV/Of i vel  år. Han er ansattes representant i styret for Helse Midt-Norge RHF, og
er regionstillitsvalgt for Akademikerne i Helse
Midt-Norge. Fra  er han leder av Sør-Trøndelag Legeforening.
   er anestesiolog og ny i Of-styret.
Som HTV/Of ved Sentralsykehuset i Rogaland
deltok hun i overenskomstforhandlingene. Etter å
ha hatt denne posisjon  år, fortsetter hun nå som
vara. Hun er prosjektleder for den kliniske delen
av elektronisk pasientjournal ved sitt sykehus og
sitter sin andre periode i Norsk Anestesiologisk forenings kvalitetsutvalg. Hennes ambisjon, også i Of,
er å styrke profesjonens premisser i planlegging og
gjennomføring av
EPJ systemer.
«Overlegen»
finner grunn til å
understreke at Of
nå er Legeforeningens største yrkesforening med 
medlemmer. Overlegeforeningen drives rasjonelt og
kostnadseffektivt
ved sitt erfarne sekretariat,
Signe
Edith Stenberg Gerd Blindheim,
og Signe Gerd Blindheim
og Edith Stenberg.


O

verlegeforeningen mottar ukentlig
saker til høring, oversendt fra moderforeningen. Arbeidet er viktig og krever styremedlemmenes tid og energi. Våre synspunkter og kompetanse bidrar til at Legeforeningens høringsuttalelser blir så gode som
mulig. Tidsfristene er ofte så marginale at vi av
og til dessverre har bommet på dem. Enkelte
ganger velger vi å ikke avgi uttalelse. Noen saker
blir godt nok ivaretatt av andre og mer kompetente organer i foreningen; eller sakskomplekset
kan ha så liten berøring med vår forenings formål at vi trygt kan la være. En sjelden gang går
saken gjennom forarbeid og grundig diskusjon i
styremøtet, for likevel å ende med en taus konklusjon. Vi har ikke alltid svaret på forhånd, selv
om det til slutt blir kort. Det har også forekommet at vi ikke har fått saker til uttalelse, når vi
kunne ha tenkt oss å mene noe om dem. Antagelig er det ikke alltid like lett for vårt dyktige sekretariat å vurdere hvilke organer man skal spille
på når Den ( komplekse, uoversiktlige og av og
til nesten ugjennomtrengelige) norske lægeforening skal uttale seg. Hva med et seminar for ledere av underavdelinger og sekretariatsansatte,
for å se på mulige forenklinger og forbedringer?
Et økende antall høringssaker berører relasjonen til andre profesjoner i det norske helsevesenet. Ikke sjelden dreier det seg om å etablere utvidede rettigheter for slike yrkesgrupper, for eksempel å utføre oppgaver som til nå
har vært naturlig legearbeid. Dette kan komme
åpenbart frem i forslag til nye lover og forskrifter - men også som skjult agenda, for eksempel
i utforming av regelverk for utdanning, eller i
retningslinjer for utforming av verktøy til elektronisk journalføring m.v.

Det er relativt tydelig at dette henger sammen
med flere års bred og systematisk lobbyvirksomhet fra andre profesjoner innen det tradisjonelle
helsevesenet. Et eksempel kan være jordmorutdanningen, hvor det ble vist til at jordmødre
trenger å lære gynekologisk undersøkelse til bruk
ved rutinemessig -ukers kontroll etter fødsel. I
følge våre faglige organer er det ikke noe faglig
grunnlag for gynekologisk undersøkelse hos alle
på det tidspunkt, verken ved almenleger eller
jordmødre. Et annet eksempel er forslaget om å
gi optikere rett til å bruke mydriatika ved synsprøver, også hos små barn. Det ble også foreslått
bruk av miotika etter undersøkelse, en rutine norske oftalmologer for lengst har forlatt, og som kan
ha ubehagelige og farlige bivirkninger. Det problematiske i denne sammenheng er at andre yrkesgrupper får nye oppgaver uten at det stilles
krav til å samarbeide med nødvendig kompetanse
innen vår yrkesgruppe. Det er relativt ubegripelig at forslagstillerne ikke ser hvilke problemer
dette vil medføre i form av økt uklarhet og ansvarspulverisering i helsevesenet. Skal dette gi pasientene et bedre helsetilbud?
Likevel kan en gå litt i seg selv og undres over
om vi som profesjon er for ømtålelige over for
slike angrep på det noen ynder å framstille som
våre yrkesmonopol. Noe av vår motstand er nok
knyttet til identitetsfølelsen som profesjon. Vi har
relativt klare regler for hvordan man kvalifiserer
seg for å utøve legeyrket, og disse er forsterket av
våre profesjonsnormer. Spesialistutdanningen følger et nasjonalt regelverk, i stor grad utformet av
profesjonen, og sanksjonert av offentlige myndigheter. At andre yrkesgrupper skal tre inn og
utføre deler av legegjerningen, finner vi både
krenkende og provoserende. Det truer profesjo-

nens autonomi og utfordrer også evnen til indre
disiplin.
Våre høringsuttalelser blir nok lest med slike
betraktninger in mente, ofte understøttet av forutinntatte holdninger, basert på en sviktende tillit
til vår yrkesgruppe. Derfor er det desto viktigere
at vi holder fast ved faktiske forhold i våre høringsuttalelser framover. Å gi andre yrkesgrupper
avgrensede rettigheter til å utføre spesielle undersøkelser, rekvirere laboratorietjenester, utføre invasive inngrep, forskrive og anvende legemidler i
egen regi, eller henvise direkte til spesialist, skaper problemstillinger som forslagsstillerne ikke
har tatt inn over seg. Håndtering av bivirkninger,
komplikasjoner og uventede patologiske funn
krever fullverdig medisinsk kompetanse. Det er
typisk at forslagene ikke omtaler disse forholdene.
En utvikling hvor legeoppgaver utføres av andre
yrkesgrupper vil også bidra til fragmentering av
helsetjenestene, og vanskeliggjøre samhandling
mellom første og annen linjetjenesten.
Slike forslag synes i det vesentlige å stamme fra
andre yrkesgruppers trang til ekspansjon, gjerne
kombinert med ønske om å svekke legenes stilling. Kanskje vinner forslagene gehør fordi man
vil dekke behandlingsbehov som man mener legene i dag ikke klarer å håndtere. Men det skulle
heller løses ved å stille krav til legene om forbedret organisering og praksis, ikke ved å utsette pasienter for redusert kompetanse og økt risiko når
oppgaver fordeles til andre. I større grad bør vi
være mer proaktive, og ta initiativ til endringer i
egne rekker for å demme opp for denne utviklingen. På kort sikt er det viktigste likevel at vi
presenterer en helhetlig tilnærming i våre høringsvar, med vekt på de alvorlige negative utslag slike
endringer kan få for tilbudet til pasientene •


OVERLEGESPEILET

   

O

ver lang tid har moderniseringen av det
norske samfunnet gitt utfordringer til
tradisjonelle strukturer og posisjoner. I
og for seg ikke noe nytt. Men tempoet i reformarbeid og omorganiseringer har økt. Krav til ledere og ledelse er også endret, og roller som tidligere var klart definert, og som for eksempel en
lege eller prest kunne gå inn i, flyter. Før fantes
rollene i samfunnets bevissthet, det vil si i folks



felles bevissthet. Dette tapet av autoritet knyttet
til stilling hører nøye sammen med allmenne endringer i samfunnet, de kan ikke snus.
Med  års tjeneste som prest i Den norske
kirke og Sjømannsmisjonen, og  års erfaring som
personalsjef, har jeg gjort meg noen tanker rundt
temaet ledelse og identitet, - og ser klare paralleller mellom det som har skjedd i kirken og i hospitalet. For prester og leger har utviklingen gitt
nye utfordringer fordi endringene utfordrer rollen som leder, og gjør noe med identiteten til
disse profesjonsutøvere.
I  fikk Den norske kirke ny kirkelov med
lokalt selvstyre som innebar fristilling i forhold
til kommunen. Formålet med kirkeloven var å
legge til rette for aktivt engasjement og stadig fornyelse i kirken. Soknene ble juridiske enheter.
Alle kommuner med mer enn ett sokn skulle ha
et kirkelig fellesråd med daglig leder (kirkeverge
eller kirkesjef ). Fellesrådet er forvaltningsorganet
for soknet når det gjelder økonomi, planlegging,
arbeidsgiveransvar, kirkegårdsdrift, eiendomsforvaltning, m.m.
Men reformen, som også er et resultat av en
modernisering av kirken, har utfordret hundreårige tradisjoner og gjort noe med den pastorale
identitet. Presten som gjennom tidene har vært
den ubestridte leder i menigheten, har mer enn
noen gang blitt utfordret både av demokratiseringen (et bevisst og kompetent lekfolk), og av
forvaltningsorganet (fellesrådet/kirkevergen).

Det administrative apparatet sitter med makta
over ressursene, og i tider med dårlig økonomi
blir det knapt nok penger til vedlikehold av kirker og kirkegårder. Det blir enda mindre til å virkeliggjøre visjonene knyttet til kirkens egentlige
oppdrag – menighetsbyggende arbeid. Eller som
det heter i formålet med reformen: «… legge til
rette for aktivt engasjement og stadig fornyelse i
kirken».
Den som klarer å redefinere sin rolle i dette
nye landskapet, kan komme ut med like stor autoritet og gjennomslagskraft som før. Men en skal
ha gode lederegenskaper og stor grad av selvtillit
for ikke å oppleve å bli parkert, eller i beste fall
henvist til åndelig (faglig) ledelse. Rommet der
den faglige ledelsen skal utøves kan oppleves som
svært trangt. Selv de beste prester i den norske
kirke får taket i hodet før de vet ord av det, fordi
det er noen andre som bestemmer gjennom aktivitetsplaner og budsjettprosesser. En venn av meg
orket rett og slett ikke å være prest i et slikt regime og er i dag stasjonsbestyrer i Den norske kirke
i utlandet, altså sjømannsprest. Der får han bruke
seg som leder på en helt annen måte enn i kirken
her hjemme, var hans begrunnelse.
Maktkampen i Den norske kirke vil nok fortsette uten at så mange får innblikk i den. Men det
er en uro i kirken over at prestene ikke helt finner
sin nye rolle. Samtidig er det en klar erkjennelse
av at det ikke er noen vei tilbake til «gode gamle
dager» da presten var den ubestridte leder.

:  

LEDELSE OG
IDENTITET

I forrige nummer av Overlegen mer enn insinuerte redaktøren at profesjonens evne til å plassere seg i en bred
sammenheng står noe tilbake å ønske. Det vil derfor fra
tid til annen bli gitt spalteplass til samarbeidspartnere som
overlegestanden har hyppig kontakt med, for å få en
annen speiling enn den vi greier å gi oss selv. Nedenfor
mottar vi noen Pauli ord fra en vaskekte teolog fra arbeidsgivers rekker. Hva syns vi om at vår profesjon kan
vurderes med samme mål som kirkens selvhøytidelighet?
Les hva denne motpartens representant mener om leger
og ledelse. Gunnar Hall Skavoll har vært prest og er avtroppende personaldirektør ved Sørlandet Sykehus HF.

Etter å ha vært personalsjef i  år og opplevd endringene i sykehusverdenen, ser jeg klare likhetspunkt. Rollen som lege og leder har blitt betydelig utfordret de siste årene; det er neppe noen løsning å skru tiden tilbake til de «gode gamle
dager» da legenes autoritet som leder var udiskutabel og hang som et vedlegg til den medisinske
embetseksamen. Det som er mer bekymringsfullt, er at vi nå ser at det blir vanskelig å rekruttere leger til lederstillinger, samtidig som det er
misnøye fra samme hold med at andre profesjoner går inn i de samme lederstillingene. Det sier
noe om at en både fra arbeidsgiver og arbeidstakersiden bør sette fokus på temaet «Identitet og
ledelse».
Utviklingen i helsevesenet er snarere en utfordring enn en trussel for legerollen – også for den
delen som handler om ledelse. Det er nødvendig
å sette fokus på nettopp dette, slik at denne viktige yrkesgruppen ikke «flagger ut», men fyller lederposisjonene tilfredsstillende for dagens krav til
god ledelse. Det er ikke nok å ha fokus på fagledelse og medisinsk utvikling, og forvente at alt
annet, inkludert økonomi, ordner seg. Det er
viktig å formidle visjoner for hele virksomheten
en er leder for, ikke bare for sitt eget fag. Det er
ikke nok å være personalleder for sine egne, men
for alle yrkesgrupper – en totalleder som ser,
hører og verdsetter.
Det ville være bekymringsfullt dersom fremtidens helsevesen manglet visjonære og dyktige


leger i lederstillinger. Like uheldig ville det være
dersom det bare var leger i disse stillingene. Men
i et samfunn der de nedarvede autoritetene er
borte, fungerer ikke gårsdagens medisin. Lederstillinger i helsevesenet er ikke forbeholdt leger,
men helsevesenet er avhengig av at de blir attraktive også for leger. Det er derfor ingen farbar vei å
nedvurdere karriereveier som fører til lederposisjoner for leger, selv om diagnostikk og behandling fortsatt er legestandens primære oppgaver.
Jeg tror det nå er viktig å sette fokus på legerollen, på samme måte som kirken setter fokus på
den «pastorale identitet», uten å bli anakronistisk.
Identitet knyttet til stillinger fungerer ikke lenger.
Da gir det mer mening å knytte identitet til funksjon. Når ressursene er de ansattes kompetanse,
kreativitet, personlighet, innsatsvilje, moral, osv,
må lederen uansett se på seg selv som «tjeneren»
som legger til rette for at de ansatte får brukt sine
ressurser og sin kompetanse.
Den rollen – som tjener eller katalysator – er
minst like kledelig og spennende som den tradisjonelle autoritære. Det betyr at personlig karriere er vevd organisk sammen med suksessen til
den organismen en har lederfunksjon i. Det
handler om å virkeliggjøre visjoner gjennom fellesskapet. Det handler ikke om å være best i klassen, men om å ha den beste klassen •

Gunnar Hall Skavoll



Våre assistentlegers drivhus
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•
•

        
      
        
     

Sentralstyrets vedtak av 28. august 2003 gir anbefalte
retningslinjer for oppfølging av legers tjeneste under spesialisering:

A

rbeidsgiver har ansvaret for at leger gis tilfredsstillende forhold under spesialisering.
På vegne av arbeidsgiver skal medisinsk
faglig ansvarlig overlege, eller annen overlege som
bemyndiges ansvaret for spesialistutdanningen på
avdelingen, sørge for at leger under spesialisering
får tilfredsstillende utdanningsforhold.
Alle leger under spesialisering skal ved tiltredelse
få tildelt en personlig veileder. Umiddelbart etter
at legen har påbegynt tjenesten skal hun/han
komme inn i veilederforhold. Første veiledningssamtale bør finne sted senest innen  uker etter tiltredelse. Alle overleger som arbeider nært sammen
med legen under spesialisering, har ansvar for å
bistå med at tjenesten blir tilfredsstillende. Legens
veileder har et særskilt ansvar. I løpet av første veiledningssamtale skal legen og veileder enes om en
plan hvor gjensidige plikter, ansvar og spesialiseringsforløp fremgår, og det skal utarbeides en individuell utdanningsplan for legen. Det føres skriftlig
referat fra alle veiledningssamtaler. Mal for veiledning og evaluering skal være kjent for veileder og
lege under spesialisering før første samtale, jfr
«Minstekrav til veiledning/veileder og Evaluering».
Legen under spesialisering må fortløpende få
tilbakemelding på hvordan tjenesten utføres og på
den faglige progresjonen. Medisinsk faglig ansvarlig overlege, sammen med veileder og avdelingens
utdanningsutvalg, har ansvar for å iverksette tiltak
som kan hjelpe legen slik at tjenesten kan gjennomføres på en tilfredsstillende måte. Det kan
dreie seg om intensivering av faglig veiledning,

systematisk oppfølging av journalarbeid, m.v.
Legen skal gis nødvendig støtte og hjelp for tilrettelegging av en optimal læringssituasjon.
Det viktige i en slik prosess er å ha som siktemål å støtte legen under spesialisering. Derfor må
tilbakemeldinger ikke være ensidig negative, og
det må brukes ressurser i avdelingen til å hjelpe
legen til mer optimal tjenesteutførelse.
Dersom det reises berettiget tvil om en leges
tjeneste kan anses tilfredsstillende utført, har medisinsk faglig ansvarlig overlege ansvaret for å
iverksette tiltak. Det må innkalles til møte mellom
legen under spesialisering, veileder og eventuelt
andre overleger. Legen under spesialisering har anledning til å ha med tillitsvalgt. Det skal føres protokoll fra møtet, og møtet skal resultere i en skriftlig avtale mellom legen og avdelingen om hvilke
tiltak som skal settes i verk for å hjelpe legen under
spesialisering. Det må avklares tidsfrister for ny
evaluering og defineres kriterier for hva som må
oppnås for at tjenesten skal vurderes tilfredsstillende. Medisinsk faglig ansvarlig overlege har ansvaret for å iverksette avtalte tiltak i avdelingen.
Det må også fremgå av den skriftlige avtalen og
protokollen fra møtet om hvilke konsekvenser det
får dersom tjenesten etter et avtalt tidsrom fortsatt
ikke anses tilfredsstillende.
Dersom den endelige konklusjon likevel blir at
tjenesten ikke kan attesteres tilfredsstillende utført, må legen umiddelbart få skriftlig melding om
dette fra avdelingens ledelse. Ved fratreden skal det
utstedes vanlig sluttattest for tjenesten •


Fra

Legeforeningens seminar for
sykehusdirektører og leger
med lederansvar
  .  . 
  
‒   
Sykehuset i Haugesund med direktør Johannes
Kolnes i front har vært en spydspiss i å implementrere nytenkning om intern sykehusorganisering.
Kolnes la fram sykehusets erfaringer.
På standard bakgrunn av dårlig dokumentert
virksomhet, fragmentariske kvalitetsmål, og mangelfullt tilbud til kronikere og andre, besluttet
man for tre år siden å innføre teamorganisering av
sykehusets kjernevirksomhet. Et fast team på  ‒
 helsearbeidere med komplimentær kompetanse
og enhetlig målsetting, skulle være ansvarlig for
hele pasientens grensesnitt mot sykehusets ulike
diagnostiske tiltak og behandlingsopplegg. Med
enhetlige pasientforløp som mål var forventningene å bryte ned barrierene mellom gamle strukturer, og øke kunnskapsdeling og prosessforståelse.
En vurderte at stabsstøtte ut i avdelingene, samt
IT-baserte systemer for personalstyring og pasi-



entbooking var de vitale suksesskriterier.
Man valgte toppstyring av prosessen, som etter
hvert utviklet flere lærerike momenter. Det oppsto en viss forvirring i organisasjonen initialt i
prosessen. Den ble forsterket av noe negativ presseomtale, men etter hvert tatt hånd om ved målrettet oppfølging av lederne. Enheter med pragmatisk holdning til resultatmessig slingringsmonn underveis skapte mindre frustrasjon enn
enheter med stram prosesstyring. Man satt igjen
med oppfatning av at det var hensiktsmessig å la
folk komme til orde, dette kan ha bidratt til at
den kollektive motstand føltes relativt liten. Prosjektet ble gjennomført i  ‒ .
At statlig overtakelse kom samtidig med implementeringen ble en utfordring. Likevel greide
en å utvikle forståelsen for prosesstenkning i organisasjonen. Teamstrukturen syntes til slutt akseptert som en funksjonell uformell struktur, mens
de større enheter som avdeling og blokk fortsatt

hevder sin plass som formelle strukturer. Alt i alt
har sykehuset hevet seg på de ønskede parametre,
men ikke så mye som forventet. I noen enheter
har evnen til å oppnå de ønskede målsettinger forvitret, en utfordring for ledelsen.
Entusiasmen fra Haugesund ble speilet i påfølgende innlegg. Styrket av fabelens kraft ga Bjarte
Stubhaug et annet lys til fenomenet sykehusorganisering. Analysen med utgangspunkt i Keiserens
nye klær publiseres i neste «OVERLEGEN», og
minner om at empati, trygghet, etikk, og dessuten
mange sykdommer, er de samme som før. Teamorganisering er trolig hensiktsmessig fordi den
inneholder god dynamikk på personnivå; det
fremmer prosess og pasientengasjement.
Divisjonsdirektør Sigrid Askum, Ullevål Universitetssykehus, gjennomgikk omorganisering av
medisinsk divisjon ved sykehuset, og viste ut fra
en praktisk synsvinkel at det er mulig å forholde
seg til et budsjett, dersom man har utviklet egnet
styringsverktøy. En særlig utfordring til overlegene
er å fokusere på å gjøre andre gode.
Per Kristian Vareide, opprinnelig fra SINTEFmiljøet i Trondheim og nå leder av Nasjonalt ledelsesprogram for Helsevesenet, etterlot ingen tvil
om at det fortsatt er flere spørsmål enn svar om sykehusorganisering. Heller ikke tvilte han på at den
tradisjonelle form for organisering av sykehus har
sterkere personellfokus enn pasientfokus, og at
svindlerne fra Keiserens nye klær nok kan lykkes i
å finne sine nisjer, også i dette terrenget.
En gjenganger, sett i Vareides fugleperspektiv,

er at omorganiseringer i sykehus ofte har manglet
sammenheng mellom målsetting og virkemidler.
Pasientperspektivet har i realiteten vært et alibi.
Endringer har derfor blitt uhåndterlige å iverksette og evaluere.
Manglende helhet i pasientforløp er den tradisjonelle modellens største svikt. Teknisk blir kjerneproblemet et valg mellom organisering grunnlagt på fag eller forløp, denne floken er ikke løst.
Mange foretak har valgt matriseorganisering, basert på både fag og forløp. Noen steder har dette
vært vellykket, men når modellen innebærer reell
todelt ledelse er den for tiden dessverre ulovlig.
Hva som oppnås er mer avhengig av prosessen
enn av modellen per se. Til syvende og sist kan
strukturendringer ikke forventes å løse sykehusenes
problemer, derimot å legge til rette for å løse dem.
Fortolkninger av struktur er et kulturproblem; budskapet er at hvis man ikke har ressurser til å jobbe
med dette bør man la være å omorganisere.

 
For å vite hva sykehusene gjør, og hvilke resultater som oppnås, er det innen enkelte fagfelt opprettet nasjonale kvalitetsregistre med systematisk
informasjon om pasienter og pasientbehandling.
I sykehusvesenet fokuseres i økende grad kvalitet
og forsvarlighet. Foretak har behov for å sammenligne seg med både egen og andres praksis.
Tor Flage, seniorrådgiver i Sosial- og helsedirektoratet, gjennomgikk status for de nasjonale
kvalitetsregistrene, et arbeid i grensesnittet mellom
de enkelte fagmiljøer og offentlig myndighet.
Foreløpig er det knapt  registre med nasjonal tilmelding. Fullstendighet, kvalitetssikring, statistikk
og rapportering er sterkt varierende. Registrene er
opprettet, og oftest drevet, av ildsjeler i fagmiljøene, og de har gjerne usikre finansieringsordninger og liten eller ingen forankring hos sykehuseier.
Behovet for oversikt blir stadig mer påtrengende, men verktøyet er i sin spede barndom. Få
lover og utredninger har tatt for seg problematikken eksplisitt. Det foreligger et offisielt rammeverk, «Nasjonale medisinske kvalitetsregistre,
rammeverk og retningslinjer for etablering og drift
– mars ». I  kom «Lov om helseregistre


Tor Flage

og behandling av helseopplysninger». Helseministeren har i pressen nylig ønsket å trappe opp nasjonal kvalitetsregistrering; flere fagfelt kan kanskje vente oppfordring om å etablere dette i overskuelig fremtid. På bestilling fra Sosial- og Helsedepartementene har Sosial- og helsedirektoratet nå
et «Styringsdokument til regionale helseforetak
» ute til høring.
Registre av denne typen er alltid konsesjonspliktige. Utover dette arbeides det med en rekke
avklaringer, som finansiering, ansvar for det enkelte register, rapportering, administrasjonenes
kontra fag-miljøenes adgang til data, samt personvern og kobling av registre, for å nevne et knippe.
Flere røster hevder med tyngde at ansvaret for faglig innhold, inkludert datainnsamling og kvalitetssikring av data, bør påhvile det medisinske fagmiljø, som i dag. Organisering og drift kan tenkes
å ligge på helseregionsnivå, siden RHF vil bli anvarlig for databehandling i Helseregisterlovens forstand.
To innlegg om henholdsvis Sosionomregistreret ved sosionom Kjell Mo i Kreftforeningen, og
Hofteregisteret ved klinikkoverlege Leif Havelin
fra Haukeland, viste dokumentert nytte av kvalitetsregistre. Den påfølgende diskusjon stilte spørsmål ved flere problemstillinger, blant annet anonymisert kontra nominell registrering, datavaliditet og feilregistreringer. Mangelfull anvendelse
og utnyttelse av registrenes data ble nevnt av flere,
og lakonisk oppsummert fra salen: «Bare vent til
ventelistene er borte».


Kjell Mo

  

Leif Havelin

 .
Med bakgrunn i organisasjonsutvalgets innstilling
og landsstyrets oppfølging omtalte presidenten,
Hans Kristian Bakke, foreningens organisasjon tilpasset fremtidens krav. Vi kan forberede oss på
fortsatt å ha en forening som favner både fagforeningsoppgavene, det medisinsk faglige utviklingsperspektiv, utdanning av leger og legespesialister,
og et samfunnpolitisk engasjement som helsepolitiske premissleverandører. Det organiserende
prinsipp skal fortsatt være obligatorisk medlemskap i geografisk underavdeling og yrkesforening,
men frivillig i fagmedisinske og andre spesialforeninger.
Det vil bli foreslått at  fylkesavdelinger reduseres til  regionsavdelinger, at  yrkesforeninger
reduseres til , og at landsstyret reduseres fra  til
 medlemmer. Videre vil det foreslås at faglig profil styrkes ved å etablere en samlet fagavdeling i sekretariatet, og at det etableres fagstyre/fagråd med
fast plass i landsstyret, til støtte for sentralstyret.
Spesialforeningene foreslås styrket ved rett til deltakelse i valg av fagstyre, rett til sekretariatsstøtte
og prosjektbistand fra hovedforeningen, og rendyrking av faglig rolle og plikter overfor hovedforeningen. Forslagene er så langt ikke konsekvensutredet, en føler ikke hast med vedtak, og de berammes til landsstyremøtet i .
Etter landsstyrets godkjenning er sekretariatet
styrket med to årsverk for å betjene fagmedisinske
foreninger fra . Sentralstyret innleder i nær

Hans Kristian Bakke

fremtid drøftinger med spesialforeningene om etablering av fagråd, og med yrkesforeningene om
forenklinger av organisasjonen. Fylkesavdelingene
pålegges samarbeid om fusjoner, og regionsutvalgene er utvidet fra september i år.
   .
Etter et varsko i rapporten «Når du blir gammel
og ingen vil ha deg» fra  er det iverksatt en eldremilliard, prioritering av enerom på sykehjem
og bygging av omsorgsboliger. For å oppnå en
helsetjeneste for eldre som bygger på respekt, verdighet og de eldres autonomi, er behovet for kvalitetsmessig opprustning imidlertid minst like påtrengende som behovet for kapasitet.
Bemanningsnormer for legetjenester er ett element i dette. I dag er det  sykehjemspasienter
per legeårsverk, det dobbelte ville være ønskelig,
og til sammenligning har Nederland den firedobbelte legeressurs til dette i dag.
Legeforeningen har tidligere gått mot bemanningsnormer av frykt for at motparten ville oppfatte det som maksimumsgrenser. Kommunal frihet har altså ført oss dit vi er i dag og situasjonen i
eldreomsorgen er nå så dårlig at ingen vil risikere å
bli fratatt ressurser om slike normer blir etablert.
Men Legeforeningen er ikke eneste aktør i saken.
Stortinget har bedt om utredning av bemanningsnormer, mens regjeringen har inngått avtale med
KS om ikke å innføre bemanningnormer neste 
år på grunn av «lokale og individuelle behov».
For øvrig svekkes de eldres trygghet ved at «en-

keltvedtak for sykehjem» foreslås erstattet med
«enkeltvedtak for sykepleie og sosiale tjenester».
Sosialdepartementet skal i ettertid likevel ha presisert at nåværende ordning ønskes opprettholdt. I
regjeringens kvalitetsmelding fra i år oppfattes sykehjem som botilbud, ikke som helseinstistusjon.
Helsetjenesten til sykehjem er da også den eneste
som ikke ligger i Helsedepartementet, men i Sosialdepartementet.
Legekontinuiteten i sykehjem er et annet
fokus. Gjeldende regelverk tilsier at sykehjem skal
betjenes av en tilsynslege. Dette sikrer kontinuitet
i pasientbehandlingen, og helhetlig behandlingspraksis i institusjonen. Sentrale krefter i departementene arbeider imidlertid for at kommunene
skal stå fritt i disponering av sine leger, og at fastlegene kan være behandlere i sykehjemmene når
pasienter ønsker det.

Presidenten holdt til slutt et kort innlegg med
fokus på pasientsikkerhet. Innlegget refererte til
utenlandske insidenstall, ny, dansk lovgivning og
prinsipper for avviksregistrering. Velkjent norsk
underrapporetering av avvik, Helsepersonellovens
krav om forsvarlighet, og presidentens konklusjon
om at det er menneskelig å feile, men uakseptabelt
å fortsette å gjøre de samme feilene, får herværende redaktør til å imøtese tyngre initiativ fra foreningens side - ikke minst for å motveie mange sykehuseieres fraværende engasjement.
Red.
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INTENSJONEN SOM FORSVANT
– erfaringer med ny overenskomst ved Sørlandet sykehus HF

IMPLEMENTERING AV
NYTT AVTALEVERK
– oppsummering av utfordringer fra forhandlingsavdelingen

  . , ⁄

D

en nye overenskomst var ment å styrke
beslutninger og styring på det nivå pasientene befinner seg, der hvor man vet
skoen trykker. Om dette lot det til å være rørende
sentral enighet før B-delsforhandlingene.
Senere har vinden snudd. Som lokal tillitsvalgt
er det nå umulig å overse at føringer fra NAVO til
lokal arbeidsgiver er tydelige og sterke. Dnlf ’s støtte til lokale tillitsvalgte oppleves derimot ofte som
milde oppfordringer om å argumentere «så godt
som mulig». For lokale tillitsvalgte er dette problematisk, først og fremst fordi stadig lavere forventninger til godt resultat gir økende frustrasjoner.
Dernest vanskeliggjøres selve prosessen for å oppnå
resultater. Endelig observeres begynnende signaler
om en truende langsiktig konsekvens; medlemmer
signaliserer at de ikke finner særlig hensikt i å være
medlem i en forening som ikke engang klarer å få
arbeidsgiver til å respektere overenskomsten.
Den intellektuelle beskrivelse av en slik situasjon
er at overenskomsten ikke fungerer etter intensjonen. Den praktiske konsekvens er at vi som lokale
tillitsvalgte må forholde oss til NAVO’s sentrale og
detaljerte direktiver som den lokale arbeidsgiver sier
seg bundet av. Det blir rått parti.
Problemer oppstår særlig når A2 er utydelig på
felter som heller ikke B-delsavtalen dekker godt.
Ett eksempel har vært plasseringen av ordinær arbeidstid. Et annet var spørsmålet om tidsbruk til
fordypning for overleger. Begge problemer ble avklart til slutt - og hos oss i uventet grad i arbeidsgivers favør. En annen variant er at arbeidsgiver etter
forgodtbefinnende lar A2 bli underordnet B-delsavtalen i spørsmål om vernebestemmelser og lønnsvilkår.
Situasjonens årsaker kan være interessante.
Strukturelle endringer i sentrale avtaler har gjort



   

N

år nye avtaler forhandles fram kan det
oppstå problemstillinger som blir gjenstand for tolkninger. Den nye overenskomsten mellom Legeforeningen og NAVO regulerer ikke alle detaljer vedrørende lønns- og arbeidsforhold. Implementeringen krever derfor en
viss smidighet fra begge parter, grunnleggende i
denne prosessen er gjensidig respekt og vilje til å
finne gode løsninger. Det er grunn til å berømme
alle fortak som har oppnådd dette.
Noen saker er løftet til sentralt nivå der det
jevnlig er kontakt mellom partene for å medvirke
til løsninger. Beklageligvis er dette prosesser som

praktisk tillemping nødvendig lokalt. I den grad
dette har blitt rene omkamper i foretakene, har
styrkeforholdet mellom partene vist seg annerledes
enn man håpet sentralt i Dnlf. De som forhandlet
sentralt hadde nødvendigvis heller ikke full oversikt
over alle mulige lokale konsekvenser, og kommunikasjonssvikt kan tenkes på ulike nivåer. I halen av
alt dette oppstår en utfordring hva gjelder støtte til
lokale tillitsvalgte. Når lokal arbeidsgiver kan avvise enhver diskusjon under henvisning til høyere
myndighet, blir de lokale tillitsvalgte fort renons.
NAVO driver kanskje ikke manipulasjon, men
spiller naturligvis med når de lokale arbeidsgivere
legger opp til det.
Det er en utfordring å løse konsekvensene av en
konstruksjon med sentrale og lokale avtaler. Legeforeningen må nokså snart forbedre sin strategi for
støtte til de lokale tillitsvalgte; disse er jo forutsetningen for det konsept man har valgt. Endelig må
foreningen ta et tydelig standpunkt til fremtidens
forhandlingskonsept. I enkelte foretak kan tillitsvalgte ikke leve lenge med situasjonen, Legeforeningen bør kjenne sin besøkelsestid •

lokale forhandlinger – inkludert notater, e-post og
beregninger – må arkiveres hos tillitsvalgte.
    

De sentrale parter er nå inne i en prosess hvor man
går gjennom en rekke enkeltsaker med henblikk
på sammenlignbarhet mellom gammel og ny
lønn, inkludert rekkefølgen av konvertering, sikringsbestemmelse og lønnsoppgjør. Mange forhold har ført til ulik forståelse mellom partene lokalt; målsettingen er å oppnå løsninger som er i
samsvar med avtaleverkets forutsetninger.
   - :
I enkelte foretak synes den misforståelse å herske
at tilstedevakt kan videreføres med passiv tid og
:-beregning, bare det gis en begrunnelse fra arbeidsgiversiden. Igjen må det da presiseres at forhandlingsresultatet i overneskomstens A2-del, §
.. innebærer en reell endring av tidligere særavtaler. : er hovedregelen; eventuelle avvik skal ha
en faglig begrunnelse. Kommer man ikke videre
med dette lokalt kan tvisten søkes løst sentralt; i
så fall må uenighetsprotokoll sendes inn til forhandlingsavdelingen.

går langsomt og skaper usikkerhet og irritasjon
hos berørte medlemmer.
De siste forhandlinger har, i større grad enn tidligere, blitt ført lokalt. Forutsetninger for de lokale parter kan i ettertid være vanskelige for de sentrale parter å dokumentere eller bekrefte. Lokal
enighet om forståelse av elementer som ikke eksplisitt fremgår av avtalen bør derfor alltid nedfelles i protokoll. Alle dokumenter som utveksles i

   
  
  .
I flere foretak var de lokale parter enige om å videreføre eksisterende tjenesteplaner i en overgangsperiode – uten forbehold om særskilte ordninger, og
uten at tjenesteplanene ble drøftet i forhold til behovet for arbeidstimer ved innføring av ny overenskomst. Dette ble vurdert hensiktsmessig av
begge parter i en krevende forhandlingssituasjon.


De fleste helseforetak har forholdt seg til varslingsfrist for endring av tjenesteplan i henhold
til B-delsavtalen, etter at denne ble undertegnet.
Det har imidlertid oppstått problemer ved enkelte helseforetak der fordypningstid for overleger var tallfestet på tjenesteplanen.
Arbeidsgivers plikt til å legge til rette for at
den enkelte lege skal kunne gjennomføre kontinuerlig kompetanseutvikling, var nedfelt i den
gamle særavtale for sykehusleger. I ny overenskomst er dette videreført i A2 § .. Nytt er at
plikten til fordypning er kompensert lønnsmessig gjennom minimumslønnen. Dette er en betalingsbestemmelse. Som sådan er den ikke til
hinder for at fordypning fortsatt inngår i arbeidstiden for overleger. Men det må forhandles fram lokalt i den grad partene her finner det
hensiktsmessig.
De sentrale parter er enige om at tidligere betaling for fordypning med sjablonmessig kjøp av
utvidet arbeidstid i prinsippet er vekslet om til et
minimumslønnselement. Grunnlaget for å redusere timer fra tjenesteplanen må imidlertid
baseres på om det har foreligget en spesifikk angivelse av timer avsatt til fordypning i gammel
tjenesteplan. Er man trukket i lønn uten at dette
er tilfelle, har arbeidsgiver i realiteten foretatt
lønnstrekk for pasientrettet arbeid som fremgår
av tjenesteplanen. Dette kan ikke aksepteres.
Bortfall av betaling for fordypningstimer på
tjenesteplanen vil i overgangsperioden også
ramme dem som i forståelse med avdelingsledelsen prioriterte disse timene til pasientarbeid
av hensyn til avdelingens drift. Her må helseforetakenes administrasjon forholde seg til avdelingssjefs bekreftelse av hva timene reelt har
vært benyttet til •



Ofs tjenester overfor ledere
- lederutvalgets forslag til strategi
   

Overlegeforeningens lederutvalg er et rådgivende organ for of-styret i ledelsesspørsmål

Spesialisthelsetjenesten har i de senere år vært preget av en meget omskiftelig og uoversiktlig situasjon. I løpet av relativt få år er det innført enhetlig
ledelse, innsatsstyrt finansiering av helsetjenester,
flere ledernivåer, resultatavhengig ledelse og en
underordning av medisinsk ledelse. Det er implementert mange nye og til dels ulike organisasjonsmodeller som er i kontinuerlig endring. Lederne profileres sterkere som arbeidsgivers representanter. Søkere med annen fagbakgrunn enn
medisin har kommet inn som ledere i nyopprettede, enhetlige lederstillinger. Leger har i utgangspunktet likevel i stor grad blitt foretrukket til
disse. Det er en viktig utfordring for Legeforeningen at de blir værende i stillingene og at også
nye leger rekrutteres.
Lederne vil i utstrakt grad befinne seg utenfor
ordinære lønnsavtaler mellom Dnlf/Akademikerne og NAVO. Til vanlig foregår lønnsfastsettelsen
direkte mellom leder og nærmeste overordnede,
uten medvirkning fra Of ’s tillitsvalgte. Rollen som
arbeidsgiver innebærer naturlig en økt distanse til
kollegiet på egen avdeling; en viss ensomhet i
leder-rollen kan være en belastning. Det er derfor
viktig å etablere andre møteplasser som kan kompensere for dette, slik at leger i lederstillinger verken distanseres fra fagmiljøene eller fagforeningen, og heller ikke blir sittende igjen uten nettverk
i lederoppgaven. Hardere økonomiske krav koblet
med stadig økende kvalitetskrav, skaper dobbeltpress. Hvis måloppnåelsen uteblir kan resultatpresset innbære en usikker framtid for ledere på
nivåer under direktøren. I og for seg er det posi-

tivt at det stilles resultatkrav til ledere, og at de an- kolleger i situasjoner hvor det ikke er aktuelt å
svarliggjøres. Men det skaper nye behov for tje- innhente ordinær bistand fra Legeforeningens senester fra egen fagforening.
kretariat. Ordningen administreres av Ofs sekretariat. I tillegg vil vi tilrå at Of inviterer til møter
 
på foretakene mellom lokale ledere og sentrale
Hvordan kolleger i lederposisjon håndterer sine kontaktpersoner/ rådgivere.
behov for råd og støtte, forhandlings- og juridisk
assistanse, er lite kartlagt. Det fins ingen systema- , 
tisk oversikt over foretakenes ulike organisasjons- Hva gjelder lederutdanning er det etter hvert blitt
modeller hva gjelder legelederes myndighet i for- mange aktører, til dels fra arbeidsgiversiden. Of
hold til medisinsk ansvar. Det er grunn til å anta at har ikke ressurser til å drive lederopplæring i størde som ønsker støtte finner det mer naturlig å re omfang i egen regi, men arrangerer årvisse sekontakte Legeforeningens sekretariat enn tillit- minarer i avdelingsledelse med midler fra kvalisvalgte på egen arbeidsplass. Ledere med legebak- tetssikringsfondet. Of vil til enhver tid måtte evagrunn er som regel spesialister i overordnet stil- luere om dette er riktig ressursbruk, eller om det
ling, de hører således hjemme i Of; lederutvalget finnes andre møteplasser som vil være mer egnet i
har derfor bedt Ofs styre vurdere følgende tiltak: fremtiden. Seminarene har imidlertid vist seg å
være viktige møteplasser for avdelingsledere, men
,     
også for lederne av regionsforetakene og faglederLederutvalget tilrår at Of-styret tar kontakt med ne ved tilhørende helseforetak. Tilbakemeldingtillitsvalgte og ledere i utvalgte foretak for å kart- ene har vært meget gode på verdien av disse mølegge hvordan ulike organisasjonsmodeller funge- tene, både fra deltakerne og fra de besøkende
rer. Dette vil gi en pekepinn om hvor innsatsen RHF-lederne. Seminarer som gjenstår i høst går
skal konsentreres.
av stabelen på følgende tidspunkter:
For å skaffe til veie en systematisk oversikt over
erfaringer med ulike organisasjonsmodeller, vil le- Helse Sør . . . . . . . . . . . . . . . . .Drammen . . . . . . . .- nov. 
derutvalget legge fram forslag for Of-styret om at Helse Midt/Nord . .Trondheim . . .- nov.
Of tar initiativet til et forskningsprosjekt hvor
man gjennom evaluering av ulike modeller tar Lederutvalget vil varmt anbefale disse seminarene
sikte på å få overførbar kunnskap blant annet om som matnyttige og relevante for kolleger i lederhva som er suksesskriterier. Dette er en mer tid- stillinger, samt hovedtillitsvalgte. En del av hensikten med seminarene er å stimulere til nettkrevende prosess.
verksbygging innen regionene. Med ovennevnte
  
rådgiverbase som utgangspunkt håper vi mange
Overfor Of-styret vil lederutvalget foreslå et nett- av medlemmene vil finne det interessant å delta
verk av erfarne ledere som er villige til å stille opp både på seminarene og i oppbyggingen av et
ved behov som rådgivere og samtalepartnere for ledernettverk •
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