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bøyer seg åndeløst for den.
Men evidensen er likevel ikke målet, bare mid-

delet; uten kritisk tankegang vil evidens fort opp-
fattes som fasitsvar. Hvilken kultur for kritisk
tanke har økonomer med treårig utdannelse? Blå-
russen vil aldri se dette fra vår synsvinkel. Evi-
densbasert samlebåndsbehandling under økono-
misk press er et paradis for dem, og et skrekksce-
nario for oss: Kunnskap leveres ferdig diskutert i
standardinnpakning - mer og mer ugjennom-
trengelig for kritikk etter som færre gis rom til re-
fleksjon. Sannhetene blir statiske og holdbarhets-
datoen irrelevant når kritikken forsvinner. Og be-
handlingen? På sikt blir den neppe bedre av at
svarene ligger i andres servere i stedet for i våre
egne hoder og hjerter. 

Gudebildet har altså et potensielt hulrom for
både mark og midd. Vi må som profesjon slåss
for rettigheten til refleksjon mens vi kultiverer
våre grener. Noe for den medisinske grunnut-
dannelsen? Anvendt undring er blant annet tan-
kene rundt sagens plassering; manglende interes-
se for dette kan medføre at man deler grenen
mellom stammen og seg selv. 

Kaffen ble forresten ikke drukket, men kastet
til slutt. Den var nokså vond uansett. Redaktø-

ren ønsker likevel alle le-
sere et verdig midtvinters-
blot og rik grøde det kom-
mende år. Julegavetipset
denne gang: Moccamaster
til kontoret •



YGGDRASIL
tiden. Noen av dem har latterlige blå luer med
sort lakkskjerm og en liten svart dusk i en snor.
De sier de har lest mye om gamle trær, klatrer
opp langs forskjellige slags stiger, setter seg på gre-
nene i betryggende avstand fra oss, og roper til
oss at vi fortsatt kan få være med å forme treet,
bare vi godtar deres ultimate beskjæringsteknikk
for gamle trær, og hvis ikke blir det dessuten verst
for oss. De trekker forskjellige sager og sakser opp
av sekkene sine, og deler ut til dem av oss som tar
imot. Redskapene er enkle og fungerer empirisk,
ikke etter vår empiri riktignok, men likevel …

De som kommer der nede fra vet ikke hvor-
dan grenene slynger seg inni bladverket. Vi som
alltid har sittet i treet ser ikke så godt kronen som
en funksjonell helhet. Likevel er det vi her oppe
som gjennom tidene har formet det sterkest – ved
hjelp av generasjoners erfaring – empiri.

Men empirien var ikke drivkraften, bare red-
skapen. Urkraften lå i drømmene vi fikk mens vi
satt og ønsket enda bedre utsikt over landskapet
som foldet seg ut – større og bredere jo høyere
treet vokste. Undring har alltid vært hemmelig-
heten bak, helt fra den gang mytologien og teo-
logien satte de snevre grenser. Undring vil være
nøkkelen i all fremtid.

• • •

Kaffen er blitt kald og min venn påpeker at di-
rektører med tre års høyskoleutdannelse nå inn-
fører medisinsk kvalitetsheving i form av av evi-
densbasert terapi. Sykepleiergrupper organiserer
på eget initiativ ulike evidensbaserte behand-
lingsopplegg. Medisinerstudenter lærer evidens-
basert medisin, den ypperste kultur i vår empiris-
ke tradisjon. Evidensen kan brukes av alle; den
ligger i databasene, er billig å hente frem, og billig
å implementere med begrenset kompetanse; alle

REDAKTØR

Ha er vitsen, spurte min tenksomme kol-
lega over sin konkurranseutsatte kaffe-
kopp; hva er vitsen med seks års utdan-

nelse og nesten like lang spesialisering når vi skal
lenkes i produksjonsfolden, mens fagutvikling og
forskning bare forekommer teoretisk – i overord-
nede dokumenter? – Det låter jo ikke urimelig å
bruke vår kompetanse til pasientenes beste, inn-
vendte jeg.

Men det ble mer innfløkt. Moderne klinisk
medisin vokste frem av empiriens kamp mot teo-
logisk overtro, og med teknologiske utfordringer.
I utgangspunktet var den strenge empiri et effek-
tivt redskap til bekjempelse av nettopp overtro og
dogmer. Men når nå hele samfunnet gjennomsy-
res av empirisk vitenskapelighet, stilles det nye
krav til innsikt og utsikt. Min venns undring ble
relevant; skal vi streve for å bevise at tradisjonen
fortsatt gir oss perspektiver tross sin intellektuel-
le enkelhet? Eller har vi overlevd oss selv, dømt til
et liv i evig evidensbasert produksjon?

• • •

Vikingenes Yggdrasil var befolket av fire hjorter
som beitet på bladene, og holdt treet trimmet,
velformet og vakkert. Også vi sitter som i et di-
gert eviggrønt tre. I tidens fylde har det blitt
enormt – et prektig tre, fordi vi skjøtter hver vår
gren slik vi har lært at vi skal. Empiri har vært
vårt viktigste hageredskap. Med denne kutter vi
råtne, tørre, og brukne greiner, eller skudd som
går i feil retning. Alle er enige i at dette gode tre
skal stå midt i samfunnet.

Men her er dragninger om hvem som skal eie
vårt Yggdrasil, om hvem som har rett til å be-
skjære, og hvem som har nok innsikt til å gjøre
det. Mange vil opp i treet for å bestemme nå for
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, livstreet i den norrøne mytologi, sto midt i
gudeverdenen, Åsgård. Den var en eviggrønn ask, arvet
fra eldre, østlige verdensbilder. Den strakte sine grener
over hele verden; så lenge den var grønn hadde verden
det bra. Sine røtter hadde treet i Mimes visdomskilde, i
Nivilheims onde pøl og i Urds skjebnebrønn. Treet var
uløselig knyttet til verdens skjebne og skulle varsle
undergangen; før Ragnarrok ville det skjelve. Fra Ygg-
drasil går det linjer til både tuntreet og juletreet. 





het over sparetiltakene har nemlig ikke tilsvarende
innsikt i konsekvensene av dem. Systematisk ut-
ryddelse av avdelingsoverlegefunksjonen har ikke
bedret dette. Et sted går det imidlertid fortsatt en
grense for hva som kan aksepteres. Denne gren-
sen vil den enkelte oftest selv måtte finne. 

Vi må regne med å møte denne type ansvars-
fraskrivelsesmanøvre i utstrakt grad framover.
Vedtak fra regionalt styre eller foretakstyrer vil
inneholde forsvarlighetskrav til behandlingstil-
bud, samtidig som det gis pålegg som rammer til-
budene direkte. «Svarteper» skal i størst mulig
grad plasseres så perifert som mulig, helst hos den
enkelte utøver. 

Hva ligger det egentlig i et forsvarlighetsbegre-
pet når det inkluderes i et styrevedtak? Kan man
virkelig planlegge å skjære seg nedover, og si at
grensen skal settes ved det forsvarlige? Det vil jo
nødvendigvis medføre noe økt risiko for at enkel-
te pasienter ikke får et forsvarlig tilbud.

Helsetilsynet har utviklet en modell for vurde-
ring av kvalitet på helsetjenestene. Jeg har forsøkt
å gjengi den etter min beste hukommelse, og
spunnet litt videre på den. Kvaliteten på tjenes-
tene kan da framstilles som funksjon av ressurs-
tilgangen. Kurven er buet, og går asymptotisk
mot en linje som markerer hvilken kvalitet som
er teoretisk oppnåelig. Et stykke under denne kan
vi plassere det som er god kvalitet, og det som bør
forbedres. Avstanden til det uforsvarlige blir gjer-
ne framstilt relativt stor i en slik figur; vi vil vel

Budsjettforliket ga  mill ekstra til syke-
husdriften, dessuten ett års ytterligere ut-
settelse for å komme i økonomisk balanse.

De regionale helseforetakene angir å måtte spare
nesten  mrd. Vi vet at det allerede er vedtatt og
dels iverksatt omfattende innsparingstiltak, særlig
innen ikke-medisinske støttefunksjoner. Ledelse
og administrasjon har derimot blitt en vekstsek-
tor i foretakene. Videre har man i noen tid lagt
planer for rasjonalisering av behandlingstilbudet,
i form av økonomisk funderte funksjonsforde-
linger. Men nå skal det spares mer – mye mer! Tu-
ren har for alvor kommet til direkte nedskjæring-
er i medisinsk diagnostikk og behandling. 

Administrasjonene har tradisjonelt pyntet sine
sparetiltak med erklæringer om at vedtakene er
medisinsk og pleiefaglig forsvarlige – gjerne fun-
dert i høringsprosesser i linjen, dessverre ofte uten
tilstrekkelig grad av åpenhet og inklusjon. Vedtak
om endringer som medfører stor usikkerhet om
tilbudenes kvalitet, utløser gjerne betydelige loja-
litetskonflikter og samvittighetskvaler hos de be-
rørte overlegene; det gjelder både forholdet til pa-
sienter og kolleger.  

Ingen av oss har lyst til å rope ut om utilstrek-
kelige forhold på egen arbeidsplass. Vi føler fort-
satt stort personlig ansvar for å levere behand-
lingstilbud som vi kan stå inne for, både overfor
pasienter og kolleger. Og vår ansvarsfølelse går
som regel langt utover vårt myndighetsområde.
Det er helt naturlig; de som sitter med myndig-

Begrepet forsvarlighet er vanskelig og skal brukes med varsomhet. Altfor ofte
hører vi uttalelser om uforsvarlighet og uforsvarlige forhold når verden går
oss i mot på en eller annen måte.  



FORETAKENE og 
forsvarlighet

LEDERLEDER

Av Lars Eikvar

mene at dette reflekterer virkeligheten best i de
fleste sammenhenger. Men hvor stor er variasjo-
nen i sikkerhetsmarginene? Vil ikke de mange, og
dels ukontrollerbare forhold som påvirker resul-
tatet for den enkelte pasient, gjøre det vanskelig
å uttale seg med skråsikkerhet om hvor grensen
må gå når man skal planlegge innsparinger? Og
hva er det egentlig som styrer vårt skjønn når vi
må vurdere ressurstilgang opp mot hvordan vi
skal planlegge driften? Er det det beste eller det
dårligst tenkelige resultatet som skal være fø-
rende?

Helseforetaksloven inneholder et krav til eier
om å organisere driften slikt at utøverne har mu-
lighet til å utøve tjenestene forsvarlig. Ressurstil-
gangen står her sentralt. Dette begrepet må imid-
lertid romme mye. Økonomiske rammer til an-
tall stillinger, kjøp av utvidet arbeidstid og vakt-
beredskap, utstyr, medikamenter og andre for-
bruksvarer må være tilstrekkelige. Ressurser i den-
ne sammenheng må også inneholde kompetanse
og kapasitet. Tilrettelegging og organisering vil
påvirke hvor bratt kurven vil gå, eller med andre
ord; hvor mye kvalitet man får igjen for pengene. 

Kravet om å legge til rette for tilstrekkelig høy
kvalitet i spesialisthelsetjenestene kan ikke stå i
veien for en hver forandring av foretakstrukturen.
Tvert i mot. Det ligger et betydelig potensiale for
kvalitetsforbedringer gjennom funksjonsfordeling
etter medisinsk faglige kriterier. Men det må leg-
ges inn sikkerhetsmarginer i planleggingen. Dette
krever handlingsrom og nok tid. Presset som le-
delsen i foretakene settes under som følge av stor-
tingets budsjettbehandling for , vil fort fram-
tvinge lokale vedtak som gir betydelig økt usik-
kerhet om konsekvensene for pasientbehandling-
en på den enkelte avdeling. Derfor blir det vikti-
gere enn noensinne å være bevisst på hvor gren-
sene går. Brudd på forsvarlighet skal varsles i lin-
jen, og en må vurdere plikten til å gi melding til
tilsynsmyndighetene. Slike forhold er også alvor-
lige for arbeidsmiljøet, og det er viktig å koble inn
våre tillitsvalgte. Det viktigste hjelpemiddelet vi
har i denne situasjonen, er imidlertid vår kollegi-
alitet. De krav som blir stilt til oss vil fort bli for
mye å bære alene. Tiden har nå kommet til å sam-
le rekkene, og sammen forvare fagligheten i vår
legegjerning •
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rende politisk spill. Derfor ble det opprettet så-
kalte profesjonelle styrer og lukkede styremøter
der beslutninger skulle fattes på rasjonelt grunn-
lag. Oppdraget var enkelt og klart – få vekk ven-
telistene!

Tønne og Ap rakk så vidt å innføre selve eier-
skiftet før de måtte gå av. Den regjering som over-
tok og fikk ansvaret for å få reformen til å fungere,
besto av tre partier som opprinnelig hadde ulikt
syn på eierskiftet. Både Krf og Venstre hadde vært
motstandere, mens var Høyre for. Den nye regje-
ring erklærte at man ville forholde seg til den nye
realitet og følge opp in-
tensjonene i skiftet.

I ettertid kan man se
at trepartiregjeringen
ikke har lagt Tønnes
glød og innsatsvilje i
dette. Situasjonen har
båret synlig preg av
eiersidens varierende
maktbasis i Stortinget
og dermed av skiftende politiske vinder. I en fase
da reformen trengte fast forankring på eiersiden,
har vi som sitter i foretaks-styrene følt en god del
usikkerhet. Vi har i snart to år manglet åpnings-
balanse og opplevd at finansieringsparametre har
skiftet kontinuerlig, tildels med tilbakevirkende
kraft. Dette har fått konsekvenser for organise-
ringen av spesialisthelsetjenesten under nytt eier-
skap.

Stilt overfor altfor snevre økonomiske rammer,
har regionsforetakene etterhvert forlatt den opp-
rinnelige ideen om fristilte sykehus i konkurranse
med hverandre. Ettersom regionsforetakene har



Statlig eierskap med foretakssystem ble som
kjent implementert av Ap’s Tore Tønne,
som satt sitt særegne stempel på prosessen:

Eierskiftet ble foretatt i Tønnetempo, en fart ing-
en tidligere hadde sett maken til ved endringer i
tunge samfunnsinstitusjoner. Mange spådde elen-
dighet som følge, men Tønne evnet å inspirere
folk til troen på suksess. Ettertiden har gitt ham
rett og han har nok åpnet våre øyne for at relativt
krappe manøvrer kan gjøres, selv med et så stort
skip som spesialisthelsetjenesten. 

Dnlf ’s landsstyremøte ble i  presentert for
sykehusreformen; tilstede som gjest var en av de
fremste talsmenn for paradigmeskiftet, lederen av
Stortingets sosialkomite, John Alvheim. Under-
tegnede appellerte den gang til Alvheim om at
eier måtte sørge for at «reformen» ble tuftet på
humanitære prinsipper. Det ble nikket i salen.
Men hvordan har det egentlig gått? 

I dag hevder Alvheim at RHF’ene mer eller
mindre har sviktet sine oppgaver og gjort refor-
men til en ren økonomi-reform. Han har gått
klart ut med det utvilsomme faktum at spesialis-
thelsetjenesten under statlig eierskap er betydelig
underfinansiert. Det daglige arbeid i administra-
sjoner og styrer handler derfor om hvordan pasi-
ent-tilbudene kan skjermes under drastiske ned-
skjæringer; man øyner en prosess der hovedvek-
ten ligger på utgiftsbegrensning. 

Tønnes opprinnelige visjon var en spesialist-
helsetjeneste drevet etter sunne bedriftsøkono-
miske prinsipper til beste for befolkningen. ISF-
ordningen ble innført i  og var allerede i ferd
med å vise resultater. Tanken var å forene denne
finansieringsform med styring uten komplise-

Politikk og økonomi 
i sykehusreformen

overtatt samtlige avtaler med private aktører på
fylkeskommunalt nivå, er ideen om konkurranse
i ferd med å bli en illusjon. Regionsforetakene har
simpelthen ikke råd til å eksperimentere, men re-
agerer med å stramme til det konsernovergri-
pende aspektet av modellen. Parolen er for tiden
at man ikke skal betale aktører utenfor RHF-sys-
temet dersom man kan gi det samme tilbudet
innenfor. 

Etterhvert som foretakene oppfylte Tønnes vi-
sjon om å ta unna ventelistene, ble det klart at re-
gjeringens helsebudsjett ville sprekke. Jeg vil hev-
de at økning i aktivitet ikke var et isolert resultat
av ISF, men at ISF og strukturelle endringer av
tjenestene har potensiert hverandre.

Uansett måtte dette koste penger. I sommer
førte det til at regjeringen forsøkte å sette brem-
sene på, men forsøket lot seg ikke forsvare rent
politisk; Stortinget tvang regjeringen til retrett.
Høstens forslag til statsbudsjett viser imidlertid at
regjeringen ikke har forlatt ideen bak sommerens
framstøt. Sykehusfinansieringen baseres på en
minimalistisk ramme. I tillegg blir DRG-refusjo-
nen senket fra % til %. Ved dette er ISF mer
eller mindre forlatt som prinsipp – det er umulig
å drive lønnsomt ut over forutsetningene i ram-
mebevilgningen med en så lav refusjonsprosent;
økes aktiviteten taper man penger for hver be-
handlet pasient. Da blir det umulig å arbeide seg
ut av en underskudds-situasjon ved å øke akti-
viteten. Skal man komme i balanse må det skje
ved å begrense utgifter. Dette er alvorlig. 

Oppsamlet underskudd for regionsforetakene
ligger mellom , og , milliarder kroner. Stor-
tingets opprinnelige krav var balanse innen ut-
gangen av , som innebærer en tilsynelatende
relativt overkommelig innsparing på -%. Imid-
lertid finnes det ingen stringente konsekvensana-
lyser av et slikt innparingskrav for denne type
virksomheter. Eksempelvis er pasientstrømmen i
en avdeling analog mens vaktordningen er til-
nærmet enten/eller: Så lenge det ligger pasienter i
en avdeling kommer man ikke utenom en eller
annen vaktordning. I relativt mange tilfelle kre-
ves det betydelige omveltninger før penger kan
spares på vaktordninger. 

Etterhvert som underfinansierte rammer og
tap av ISF får virke sammen, blir man nødt til å
rasjonalisere. Automatisk forventes det at fusjo-
ner og funksjonsfordeling gir synergieffekter og
stordriftsfordeler. En annen av Tønnes visjoner,
mangfoldet, blir ved dette vanskelig å realisere.
Han så for seg at ingen foretaksgrense skulle være
til hinder for samarbeid om praktiske og gode løs-
ninger for pasientene. Men når den enkelte fore-
taksdirektør risikerer avskjed hvis økonomiske
krav ikke oppfylles, blir han fort seg selv nok;
samarbeidstanken lever bare så lenge den ikke
koster penger. Frivillig funksjonsfordeling
mellom ellers likeverdige foretak gir lite under sli-
ke forhold. Underfinansieringens størrelse setter
dessuten et så stort trykk på endringsprosessen at
kvaliteten på analysearbeidet lider. Man rekker
verken å skaffe tilveie solid grunnlag for beslut-
ningene, eller i tilstrekkelig grad å forberede an-
satte og befolkning på endringene.

Er det da bare negative konsekvenser av eier-
skapsreformen? Konsernstyringen gir muligheter
man ikke tidligere hadde. Først og fremst blir det
opprettet konsernovergripende rapporteringsru-
tiner, som for eksempel ensartet økonomirappor-
tering. For første gang blir det mulig med pålite-
lig sammenligning av foretakenes økonomi. Det

Aktuelt tema fra Of-styret

Terje Bjørn Keyn

av Terje Bjørn Keyn

Dagfinn Werenskiold: Ørnen i Yggdrasils topp
Bemalt trerelieff



Den norske lægeforening har i mange tiår gjort en stor

og viktig innsats for å sikre en kvalitetsmessig god

spesialistutdanning for leger i Norge. Innsatsen har i

stor grad vært basert på, og drevet fram som et kolle-

gialt profesjonsansvar. For samfunnet har systemet

fungert godt og det har vært relativt lite ressurskre-

vende. 

Spesialistutdanningen av leger er i støpeskjeen.

Høsten 1998 opprettet Bondevik1-regjeringen «Na-

sjonalt Råd for spesialistutdanning av leger og lege-

fordeling» (NR). Oppgaven er bl.a. å gi Departementet

råd om eventuelle endringer i spesialiststruktur, spe-

sialistkrav samt finansieringen av spesialistutdan-

ningen.  I januar 2000 ble Delutredning 1 fra NR:

«Spesialistutdanningen i sykehusbaserte spesialite-

ter» levert Departementet. Den er ennå ikke politisk

behandlet. Kort skissert anbefaler NR at man i store

trekk beholder dagens spesialistutdanningsstruktur

med praksistrening i arbeidsstillinger i mester-svenn

opplegg. Teoridelen med hovedsakelig universitets-

kurs forslås delvis pedagogisk endret til mer interak-

tive, mindre forelesningstunge kurs. Innstillingen er

delt med hensyn til såkalt akademisk trening. Flertal-

let ønsker en mindre, men obligatorisk, skriftlig fagut-

viklings- eller fordypnings-oppgave inkludert i kravet

for å bli spesialist. Mindretallet, som bl.a. besto av Le-

geforeningens representanter i NR, ønsker ingen obli-

gatorisk skriftlig oppgave. De vil at spesialistkandida-

ten selv skal kunne velge mellom en større skriftlig

oppgave eller 1 års arbeid på en avdeling der det

foregår forskning og fagutvikling.  Finansieringen fore-

slås også endret.



Mens vi venter på avgjørelser i Departe-
mentet, har Nasjonalt Råd for spesia-
listutdanning av leger og legefordeling

(NR) bevilget penger til prosjekter for å prøve ut
foreslåtte nye elementer i spesialistutdanningen av
leger. Prosjektene skal gi kunnskap om faglige, øko-
nomiske, organisasjonsmessige, pedagogiske, prak-
tiske og tekniske forhold. Slik kunnskap vil kunne
styrke Departementets beslutningsgrunnlag. 

Oppleggene som ønskes prøvet er delvis vel-
kjente i andre sammenhenger. Det dreier seg om
kurs og undervisningsopplegg i små grupper med
større krav til egenaktivitet, veiledningsgrupper
med delvis styrt faglig refleksjon og modning,
praksistrening og metodekunnskap samt måter å
utnytte internett-teknologien.  

Ved Universitetet i Oslo kjøres nå to helårs me-
todekurs over nettet med støtte fra NR, i hen-
holdsvis fordøyelsessykdommer (O-) og pato-
logi (O-). Målbeskrivelsen til kursene fokuse-
rer på kunnskap om metodene som benyttes i fagene
samt refleksjon rundt fagenes praksis. Kursene har
dessuten som mål å styrke den faglige nettverksbyg-
gingen nasjonalt. Det har vært et viktig poeng for
arbeidsgruppen som står bak oppleggene at kur-
sene skulle inn i den eksisterende ramme for Uni-
versitetskurs i spesialistutdanningen av leger. Det
vil si at de skal være nasjonale og være godkjent på
vanlig måte for et visst antall timer i kursdelen av
spesialistutdanningen. Arbeidsgruppen har bestått
av medlemmer fra UiO, Dnlf sentralt, Spesialitets-
rådet, Ylf, Helse Sør RHF og Helse Øst RHF. 

Som eksempel på kursoppleggene som nå prø-
ves ut presenteres nettkurset i patologi. Kurset har

Nye veger i spesialistutdanningen: 

Faglig refleksjon og 
nettverksbygging
- nettbaserte metodekurs i  små grupper.

syv deltagere, som alle holder på med spesialistut-
danning i patologi. Alle er på ulike avdelinger
(Akershus universitetssykehus, Rikshospitalet, Sen-
tralsjukehuset i Rogaland, Sykehuset i Vestfold, Sy-
kehuset Østfold, Sørlandet sykehus og Ullevål
Universitetssykehus).  Kurset er godkjent som tel-
lende  timer i spesialistutdanningen. Det er ett-
årig med to samlinger og åtte månedlige møter på
nettet. Temaene er helt sentrale i patologi, men fo-
kusert på en ny måte: på metodeperspektivet og re-
fleksjoner rundt det, se tekstboks på neste side.

Deltagerne får tilsendt relevant bakgrunnstoff
samt en «hjemmeoppgave» i forberedelsen til nett-
møtet. De skal for eksempel ha utført spesielle pro-
sedyrer eller teknikker, lest og reflektert over spesi-

avBorghild Roald

er å håpe at dette bidrar til tilsvarende rappor-
tering av faglig kvalitet 

En annen fordel med eierskapsreformen er
at regionsforetaket ikke har ansvar for annet
enn spesialisthelsetjenesten. Bevilgninger kan
ikke lenger lekke til veier eller skolevesen. De
går i sin helhet til helsevesenet, selv om enkelte
mener at ledere og konsulenter i det nye syste-
met tar ut for mye av dem. 

Undertegnede bestrider ikke et betydelig
rom for effektivisering og kvalitetsforbedring.
Å røske opp i vante forestillinger og tenke
igjennom hvordan ting kan gjøres bedre er
sunt. Det sterkt beklagelige er at eier og Stor-
ting bruker kombinasjonen av ISF-reduksjon
og underfinansierte rammer som styringsmid-
del. Innsparingenes størrelse og tempo medfø-
rer at økonomi heller enn faglighet blir vesent-
ligste premiss for endringene, man får helt en-
kelt ikke tid til gode faglige vurderinger fordi
forsinkelser gir for store økonomiske følger. I
trange tider vinner sentralistiske modeller
fram; organisasjonsmodellene blir noe annet
enn det som var den opprinnelige hensikten. 

Likevel er det fortsatt tidlig i reformen.
Mange gode krefter i foretakssystemet har ikke
kommet tilstrekkelig fram ennå. Blant de nød-
vendige endringer er imøtekommelse av be-
folkningens krav om større åpenhet; åpne sty-
remøter må være et riktig skritt under rådende
forhold. Tiden er i hvert fall ikke inne for Of
eller Dnlf til å få kalde føtter. Ideen bør ikke
oppgis, men forbedres målbevisst og uthol-
dende, og dreies tilbake mot Tore Tønnes vi-
sjon •

Borghild Roald er seksjons-
overlege ved Patologisk anato-
misk avdeling, Ullevål Uni-
versitetssykehus og professor i

medisin ved Universitetet i
Oslo. Hun er nestleder i Na-
sjonalt Råd for spesialistut-

danningen av leger og 
legefordeling. 

Nornene heller vann på Yggdrasils røtter. 
Dagfinn Werenskjold, bemalt trerelieff.





viserne på nettmøtene. 
Nettkurset i fordøyelsessykdom er et endoskopi-
kurs med metodediskusjonene knyttet opp mot ka-
suistikker. Begge kursene startet i september ,
så erfaringene er begrensede hittil. Kursene vil bli
nøye evaluert. Det har vært noen tekniske pro-
blemer, men vi har tro på at dette er en god veg å gå.
Det virker lovende med kandidatenes faglige mod-
ning og bevisstgjøring gjennom metodediskusjo-
nene. Vi har også stor tro på positive ringvirkninger
av nettverksbyggingen som kursene innbyr til. Det
er bra med regionale tiltak, men helhetsperspekti-
vene i Helse-Norge utfordres nå av den nye eier-
strukturen. I et lite land som Norge må vi hele ti-
den holde fast på de nasjonale standarder. Der er
overbyggende, nasjonale kurs en viktig brikke •

elt utlagt materiale. For å styrke nettverksbygging
anbefales deltagerne å diskutere oppgaven eller me-
todespørsmålene med eldre kolleger på avdeling-
en, eventuelt på et morgenmøte.  Deltagerne leg-
ger sine resonnementer og svar inn i det virtuelle,
felles klasserommet (Classfronter). 

Nettmøtene varer - timer og kombinerer nett-
kontakten via Classfronter med en telefonkonfe-
ranse. Underviser og/eller deltagerne presenterer en
eller flere kasuistikker, metodeinnspill eller har kort
teorigjennomgang alternerende med felles disku-
sjon og refleksjon. Alt materiell som brukes/refere-
res er gjort tilgjengelig via Classfronter. Kursleder-
ne er veiledere for deltagerne under hele kurset og
er kontaktpersoner for så vel deltagerne underveis
(via mail) som for de inviterte fagpersonene/under-

Nettbasert metodekurs 
i patologi: O-4141
Temaliste for 2003-2004: Nettmøter 
første mandag hver måned kl 14-16

• Septembersamling: Etablering av gruppen. Diskusjon om opplegget.

• Oktober nettmøte: Immunhistokjemisk teknikker, eksemplifisert ved utskrapsmateriale med spørsmål

om intra/ekstra-uterin grav. Fokus på intermediære filamenter/celleskjelettproteiner, typer cytokeratiner

og remodellering av uteroplacentære kar i graviditeten

• November nettmøte: Når er det unødvendig eller overflødig med patologisk anatomisk diagnostikk.

Kritisk refleksjon rundt arbeidet på en patologisk anatomisk avdeling

• Desember nettmøte: Obduksjonspatologi. Den samfunnsmessige betydningen av obduksjonene.

Praksis på de ulike avdelingene. Diskusjon om forslag til nye forskrifter  

• Januar nettmøte: Reproduserbarhet av diagnoser og klassifisering (interobserver variations) 

• Februar nettmøte: Makrobeskjæring. Maler for makro- og mikro-undersøkelse: beskrivelse og svar.

Pro et kontra. Eksemplifisert ved colorectalcancer. 

• Mars nettmøte: «Pattern recognition» i huddiagnostikk: Neoplasi vs dermatitt / dermatose 

• April nettmøte: Metastase med ukjent origo. Epidemiologi, spesialundersøkelser på en rasjonell måte

– få en diagnose. Betydningen av om man finner/ikke finner origo.

• Mai nettmøte: Cancerpatologi. Betydning av subklassifisering (type svulst, funksjonelle markører og

sentinelle lymfeknuter / mikro/ submikrometastaser), eksemplifisert ved mammacarcinom. Skjærings-

punktet mellom diagnostikk og forskning. Biobanker i patologilaboratorier: Begrensninger og muligheter 

• Junisamling: Balansert og kritisk bruk av spesialteknikker (ploidianalyser, EM, PCR, ISH, billedanalyse,

væskestrømscytometri, vevsmikromatriser, konfokalmikroskopi) Indikasjoner, framtidsperspektiver.

Evaluering av kurset. Avslutning.

Universitetet i Oslo
Det medisinske fakultet

Engasjement har aldri vært noe handicap for
den som ønsker å kjempe for rettferdighet
og velferd. Jeg har nylig sittet ved Yngve

Haagensens føtter. Hadde noen for  år siden sagt
at jeg ville glede meg over å være publikum for en
fagforeningspamp, så hadde jeg ledd høyt. I dag
føler jeg meg priviligert som fikk være vitne til den
gamle «faen-i-hælvete»-ørnen. Han redegjorde for
historikken fra femtitallet og fram til i dag. Det var
i seg selv engasjerende nok. Men så kom spørs-
målsrunden. Den som lurer på hvilket forum det-
te var, skal vite at det var medisinerstudentenes til-
litsvalgtkurs med innlagt årsmøte. De ønsket dess-
uten å høre hva Yngve Haagensen hadde å si. Jeg
for min del ble nostalgisk, jeg vokste jo opp i fem-
titallets Norge. 

Yngve hadde ingen patentløsninger på dagens
problemer. Han var på høyden i en tid da det å gi
«the underdog» troen på seg selv var dømt til å lyk-
kes. Med dette prøver jeg ikke å nedverdige hans
innsats - det var tøffe tak i massevis den gangen;
han har sikret seg sin fortjente plass i Norgeshis-
torien. Likevel fikk jeg svar på noe som har forun-
dret meg lenge. Hvordan kan en kar som Yngve
ha kullsviertro på en kar som Røkke? I løpet av
foredraget gikk det opp for meg at grunnen til at
LO og Ap lyktes i forrige århundre var at de hadde
evnen til å være fleksible i forhold til eget livssyn. 

De hadde tydeligvis evnen til å ikke være dog-
matiske. Selv om de hadde idealistiske ideer om
rettferdig fordeling og et lykkelig liv, så var de
jordnære nok til å skjønne at det aller viktigste
middel mot fattigdom og elendighet var trygge ar-
beidsplasser. Røkke gjør det som er viktigst i øy-
nene på en fagforeningsleder fra forrige århundre
– han skaper arbeidsplasser! I dag kan vi jo grem-
me oss over en del av konsekvensene av denne
tenkning. Selv kjører jeg båten min ut Frierfjor-

den mellom Hydro og Rafnes hver gang jeg skal
nyte skjærgården i Langesundsfjorden. Disse in-
stitusjonene tar seg godt ut om natten men på
dagtid er det rett og slett for ille. Uansett hvordan
de ser ut representerer de arbeidsplasser og dermed
velferd for mange Porsgrunns-familier. Jeg forstår
de som synes Hydro-pipene ser vakre ut om dagen
også.

Det som virkelig imponerte meg ved den gam-
le ørn var hans realisme. Dette er en kar som ikke
er redd for å kalle en spade for en spade. Han var
heller ikke redd for å innrømme at han ikke hadde
svaret på vår tids individualisme. 

Men riktig tent ble han da jeg ba om råd i den
situasjonen spesialisthelsetjenesten nå befinner seg
i. Han hadde på forhånd snakket om forskjellen
mellom privat sektor, der det verken er midler til
fallskjermer eller lønnsøkning for arbeidsfolk (eks.

KRAFTKARER
av Terje Bjørn Keyn

Dagfinn Werenskjold: Vidar dreper Fenris. 
Bemalt trerelieff.



restaurantnæringen), og offentlig sektor, der
han snakket om sugerøret i statskassen. Jeg
redegjorde for at spesialisthelsetjenesten var
underfinansiert med ca  milliarder, noe som
førte til at tilbudet til folk var truet. 

Da kom gløden fram: «Dette skal dere
kjempe for! Det er bare å stå på! Dette er
framtiden for dere som leger – at dere knytter
dere til det som tjener interessene til folk
rundt omkring! Det er ingen vits i å tyte om
dårlige arbeidsforhold for egen del, men om
dere greier å kjempe for det folk flest har be-
hov for, så kommer både anseelse og lønns-
forhold til å ordne seg selv!» Han var ute med
både bannord og knyttneve, så jeg tror nok
han mente det.

Femtitallets Norge er mer og mer en
drømmeverden – den røde stuen i skogbry-
net med flagget i rødt, hvitt og blått høyt he-
vet. Nå står vi overfor ganske annerledes
kompliserte utfordringer. Likevel kan jeg ikke
fri meg fra tanken på at vi har noe å lære av
forrige århundres historiske størrelser. Fram-
for alt tror jeg vi kan lære at dogmatisme er
de pragmatiske løsningenes fiende. LO- og
Ap-kjempene fra forrige århundre lot aldri
ideologi stå i veien for det som kunne bidra
til folkets velferd. Man var pragmatisk og
gjorde det som skulle til for å skaffe folk flest
bedre forhold. Kanskje var denne innstilling-
en en vesentlig årsak til at kommunismen al-
dri fikk virkelig fotfeste her i landet. 

La oss derfor være såpass samlet i tanke-
gangen at vi ikke vippes av pinnen ved det
minste brudd på medbestemmelsesprinsip-
pet. La oss sette hardt mot hardt bare når vi
har analysert situasjonen dithen at det tjener
vår dypere hensikt. Har vi mer å tjene på flek-
sibilitet så satser vi på det. Det overordnede
mål har den gamle LO-pampen tegnet for
oss, befolkningens velferd. Så lenge dette er
referanserammen vil vi lykkes med vår visjon.
Selv om vi ikke er ferdige med å definere den,
er jeg ikke i tvil om at en målbevisst streben
etter visjonen fører til en bedre framtid for
både pasienter og ansatte •

Visepresident i Legeforeningen, Ylf-leder Yngve
Mikkelsen, hadde i høst en artikkel i «Ylf-fo-
rum», der trakassering av tillitsvalgte ble om-

talt. Artikkelen ble fulgt opp i «Dagens medisin» der en
kollega sogar står fram og hevder han måtte gi opp sin
spesialisering på grunn av sitt engasjement som tillits-
valgt. Min umiddelbare reaksjon var omtrent som så:
Sikkert unntakstilfeller, triste, men ikke uventede.
Ettertanke og noen undersøkelser viser imidlertid at sa-
ken er langt alvorligere.

Trakassering kan bestå i trusler, plaging, advarsler,
forbigåelser, etc.  Det dreier seg først og fremst om tra-
kassering fra arbeidsgivers side, oftest avdelingsledere
som gjerne selv er leger og sannsynligvis medlemmer i
vår forening.  Det gjør saken særlig problematisk. 

Dårlig behandling av våre tillitsvalgte, først og fremst
Ylf-tillitsvalgte, er nok mer utbredt enn først antatt. De
har midlertidige stillinger, er «nederst på rangstigen» og
oftest avhengige av eldre kolleger. De blir således svært
sårbare. Når dette brukes aktivt av administrasjon og
andre i overordnede posisjoner, blir det uholdbart for
den som rammes. Hvordan problemet er for Of-tillit-
svalgte og medlemmer i andre fagforeninger, er usik-
kert. Saken har i det hele tatt vært lite påaktet tidligere.

Det ligger i sakens natur at det ofte vil være uenig-
heter mellom arbeidsgivers representanter og tillit-
svalgte. Uenighet kan man leve med og bør være ak-
septert. Det samme gjelder når man benytter lovlige
midler i konflikter i forbindelse med forhandlinger og
lignende.  Dette innebærer at man ikke kan godta tra-
kassering, mobbing og annen utilbørlig adferd.

Hvorfor skjer det likevel? Jeg velger å tro at årsaken

først og fremst er mangel på folkeskikk. Ledere som
trakasserer tillitsvalgte er trolig de samme som bi-
drar til dårlig arbeidsmiljø ved å behandle alle slags
medarbeidere, og kanskje pasienter, dårlig. Mange
ledere mangler kunnskap om den motivasjon og
interesse som er nødvendig for å utøve god ledelse.  

Alle med lederfunksjon vil imidlertid kunne
komme i pressede situasjoner; frustrasjonen kan da
gå utover medarbeidere og spesielt underordnede
med motstand som oppfattes som svak.

Noen ledere driver full klinisk praksis og gjør le-
deroppgavene med venstre hånd; tillitsvalgte og an-
dre som bringer opp problemer kan da særlig lett
bli oppfattet som forstyrrende og plagsomme ele-
menter. Heltidsledere kan på sin side fjerne seg fra
den kliniske hverdagen og kollegene; lojaliteten lig-
ger andre steder i organisasjonen. Det er dessverre
også eksempler på at legeledere, spesielt de som har
valgt å lede på heltid, ikke får den nødvendige re-
spekt av sine kollegaer på grunn av sin lederrolle, og
fordi de har fjernet seg fra klinisk virksomhet. 

Kravet til lojalitet i helseforetakene endres på
mange måter; skjerpede krav til effektivitet, økono-
misk inntjening, og budsjettkontroll øker det per-
sonlige press på lederne fra sykehusenes adminis-
trative ledelse. Problemet med trakassering kan
være uttrykk for utvikling av et hardere miljø i sy-
kehusene. Fra media er det ikke vanskelig å få inn-
trykk av at økonomiske krav, effektiviseringskrav og
omstruktureringskrav dominerer sykehusenes dags-
orden. Diskusjon om arbeidsmiljø, rekruttering,
faglig kvalitet, forskning og utdanning er praktisk
talt fraværende.

Enkelte steder er det vanskelig å rekruttere tillit-
svalgte, også for Overlegeforeningen. Selv enkelte
store sykehus mangler helt en Of-tillitsvalgt. Ligger
noe av forklaringen i frykt for trakassering, eller er
det andre grunner til det? Mange tillitsvalgte opple-
ver manglende støtte fra medlemmene i forhold til

Aktuelt tema fra Of-styret

Kollega mot kollega?
den belastning tillitsvalgtarbeid er for den enkelte. 

Vi må ikke stille oss slik at ingen ønsker å være
tillitsvalgt. Et oppegående tillitsvalgtapparat er nød-
vendig for et godt arbeidsmiljø, trivsel og derav føl-
gende effektiv drift og god pasientbehandling. Det
er derfor i arbeidsgivers interesse med godt funge-
rende tillitsvalgte.     

Hva kan vi som enkeltmedlemmer gjøre? Det er
neppe nok å oppfordre alle til å være snille og greie
mot hverandre. Kolleger må støtte opp om tillit-
svalgte. Of ’s tillitsvalgte må ikke godta utilbørlig
behandling av Ylf ’s tillitsvalgte, verken fra legele-
dere eller andre. 

Tillitsvalgte må hvis mulig rapportere trakasse-
ring tjenestevei i sykehusene, og det må bringes inn
for foreningen sentralt. Legeforeningen må ikke to-
lerere at tillitsvalgte ikke kan fungere på grunn av
uakseptabel behandling fra ledernes side. Dersom
våre medlemmer utøver slik ledelse må foreningen
benytte de midler den har til rådighet overfor dem
det gjelder.   

Problemet er behandlet av Sentralstyret som har
igangsatt en undersøkelse i regi av foreningens
forskningsinstitutt. Den er ikke ferdig, men at sa-
ken settes på dagsorden kan i seg selv bidra til å re-
dusere problemet. 

Det er avslutningsvis på sin plass å minne om
Etiske regler for leger som også omfatter relasjonen
til kolleger og medarbeidere. «En lege skal vise kol-
leger og medarbeidere re-
spekt og skal hjelpe, råde og
veilede dem». Det gjelder
ikke minst i forhold til de av
våre kolleger som velger å ta
på seg tillitsvalgtoppgaver! 

Kilder: Ylf-forum, : . Dagens
Medisin; : . Etiske regler for
leger, Kapittel , § 



av Arve Kristiansen

Arve Kristiansen

Trakassering av tillitsvalgte er uakseptabelt. Når kolleger står bak blir det ekstra 
alvorlig. Sentralstyret har igangsatt en kartlegging av fenomenet.

Bildet til venstre: Dagfinn Werenskiold: Hod skyter Balder  



 

Som definert i foreningens lover er Norsk over-
legeforening (Of) en yrkesforening i Den
norske lægeforening for overleger i institu-

sjonshelsetjenesten. Foreningen omfatter i følge lo-
vene overleger ansatt ved sykehus, spesialistpolikli-
nikker og lignende institusjoner, spesialistkompe-
tente ledere innenfor institusjonshelsetjenesten og
relevant helseforvaltning, samt spesialistkompeten-
te leger i annen relevant virksomhet. I tillegg fort-
setter pensjonister som medlemmer etter avsluttet
yrkeskarriere.

Foreningen ble opprinnelig dannet i  under
navnet «Overordnede sykehuslegers forening», nav-
net ble endret til «Norsk overlegeforening» først i
. Historikken er det mulig å lese mer om på
foreningens hjemmesider («Kort historikk om
Norsk overlegeforening». www.legeforeningen.no
/index.db2?id=3341).

Oppgavene for Overlegeforeningen har endret
karakter i løpet av årene som har gått, dette har
vært en naturlig følge av de avtaler, lønns- og ar-
beidsforhold medlemmene til en hver tid har måt-
tet forholde seg til. Foreningen har i tillegg hatt et
økende fokus på ledelse og ledelsesfunksjoner. Det-
te fokus gjenspeiles ved at foreningen har et eget
Lederutvalg som gir råd til styret i saker som ved-
rører ledelse, lederutdanning og arbeidsvilkår for
overleger i medisinsk og administrativ ledelse, og i
at foreningens Kurskomité ofte retter søkelyset
både mot ledelse og helsepolitikk i sine kurs og se-
minarer. 
Foruten å sikre medlemmene gode lønns- og ar-
beidsavtaler har det også vært en sentral målsetting
for foreningen å sikre innflytelse der viktige avgjø-
relser tas. Per .. har Norsk overlegeforening
. medlemmer (ca. ⁄ av samtlige medlemmer i

Den norske lægeforening), noe som gjør forening-
en til den klart største av yrkesforeningene. Med
en slik posisjon er det naturlig at Overlegefor-
eningen til en hver tid utøver stor innflytelse innad
i Den norske lægeforening og ved det også påvir-
ker moderforeningens utadrettede arbeid.

Ingen forening er
sterkere enn det
medlemmene gjør
den til, så gjelder
også Norsk overlege-
forening. Utgangs-
punktet for vår for-
ening burde være op-
timal gitt det faktum
at foreningens med-
lemsmasse uteluk-
kende består av høyt
utdannede og kompetente overleger med bred er-
faring og kompetanse. Selv om konkurransen om
tillitsvervene i foreningen aldri har vært spesielt
stor, har Overlegeforeningen likevel alltid holdt et
gjennomgående høyt nivå i det sentrale og lokale
tillitsmannsapparat.

Overlegeforeningens øverste organ er Årsmøtet
som holdes innen utgangen av august. Alle for-
eningens medlemmer har adgang til årsmøtet med
tale- og forslagsrett. I tilslutning til Årsmøtet hol-
des det også Landsrådsmøte. 

Foreningens Landsråd består av styrets med-
lemmer og representanter valgt fra  valgkretser
(som følger fylkesinndelingen). Hver valgkrets har
et eget lokalt Of-utvalg som skal være bindeleddet
mellom medlemmene lokalt og styret. Utvalget har
også ansvar for å gjennomføre lokale valg av lands-
rådsrepresentanter. Valgkretser med færre enn 

medlemmer sender  representanter, ved  ‒ 

medlemmer sendes  representanter og ved mer
enn  medlemmer sendes  representanter. Per i
dag utgjør dette totalt  representanter på lands-
basis, i tillegg velges tilsvarende antall vararepre-
sentanter.
Ved landsrådsmøtet i tilslutning til Årsmøtet skal
Landsrådet godkjenne styrets beretning og revi-
derte regnskap, godkjenne forslag til prinsipp- og
arbeidsprogram for valgperioden som er på  år,
vedta budsjett, velge nytt Styre samt velge valgko-
mité og revisor. I tillegg treffes vedtak i andre saker
som er satt opp på sakslisten. Landsrådet er beslut-
ningsdyktig når minst ⁄ av medlemmene er til
stede. I tillegg sammenkalles Landsrådet når Sty-
ret finner det nødvendig, noe som skjer fast for ek-
sempel i forbindelse med tariffarbeid.

Styret i Norsk overlegeforening består av leder
og  medlemmer. Styret ivaretar foreningens inter-
esser og avgjør de vanlige løpende saker, samt ut-
peker eller foreslår medlemmer til råd og utvalg i
Den norske lægeforening. Saker av større betyd-
ning vil alltid forelegges årsmøtet/landsrådsmøtet
for beslutning. Styret ansetter videre medarbeidere
i foreningens sentrale sekretariat, per i dag utgjø-
res sekretariatet av Signe Gerd Blindheim og Edith
Stenberg (begge i % stilling). Styret velger også
medlemmer til foreningens Kurskomité og Leder-
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utvalg som begge er rådgivende organ for Styret.
Kurskomitéen står for planlegging og gjennomfø-
ring av foreningens kursvirksomhet, Lederutvalget
er rådgivende i saker som vedrører ledelse og leder-
utdanning.

Norsk overlegeforening har i det gjeldende Prin-
sipp- og arbeidsprogram som mål å styrke kontak-
ten mellom Styre, Landsråd og medlemmene lo-
kalt. Det er fremmet som arbeidsmål å bygge ut e-
postbaserte nettverk, bruke foreningens Internett-
sider mer aktivt, dessuten utnytte de muligheter
som ligger i medlemsbladet «Overlegen». Her vil
det kreves aktivitet og engasjement på alle plan da
mye fortsatt er ugjort. 
Behovet for en slagkraftig Norsk overlegeforening
er i dag kanskje større enn noensinne. Dette gjelder
både i forhold til det faktum at lønns- og avtalefor-
hold i stadig større grad avtales lokalt, men også til
det at hele institusjonshelsetjenesten i omfattende
grad berøres av den største reform norsk helsevesen
noensinne har sett. Det er derfor viktig at forening-
en til en hver tid er på banen både som fagforening
og som helsepolitisk aktør. Uten en sterk organisa-
sjon på alle plan vil Norsk overlegeforening i den-
ne sammenheng neppe komme resultatmessig ut
som en vinner. Behovet for et fortsatt høyt engasje-
mentsnivå blant medlemmene i foreningen er der-
for minst like viktig som tidligere •

Norsk overlegeforenings 
organisasjon

av Helge Haarstad

Helge Haarstad

STYRET
LEDER
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LANDSRÅD
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VALGT FRA 19
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(FYLKER)
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Vi liker alle å tro at kvaliteten på vårt arbeid
er god, og likeledes at det norske helseve-
sen er av god kvalitet og holder høy stan-

dard. At feil og uhell forekommer i egen praksis el-
ler ved eget sykehus reflekterer de fleste av oss ikke
over. Likevel viser gjentatte internasjonale rappor-
ter de seneste år at det er opptil % risiko for å bli
utsatt for medisinske feil eller uhell ved innleggelse
i sykehus. 

Det er ingen grunn til å tro at dette bare er et
«utenlandsfenomen», og at tallene ikke gjenspeiler
norsk virkelighet. Dersom vi også i Norge utsetter
bare % av innlagte pasienter for større eller min-
dre feil, har vi da våre ord i behold når vi hevder at
norsk helsevesen er av god kvalitet? 

Feil, uhell, avvik og meldekultur.

Det er menneskelig å feile. Uhell og avvik vil alltid
forekomme; et helsevesen uten registrerte feil eller

uhell har manglende meldekultur. Man antar at
bare % av alle hendelser og avvik som skal og bør
registreres, faktisk blir registrert. Dette har noe å
gjøre med vår innstilling til å gjøre feil. Å skrive en
avviksmelding blir ofte synonymt med å rette en
anklagende finger mot syndebukken som har be-
gått feilen. Å analysere hvorfor vedkommende gjor-
de feilen blir av underordnet betydning, vi regis-

trerer at feilen ikke er
gjort av oss, og priser oss
lykkelige over det.

Et godt «meldekli-
ma» fokuserer på syste-
met som feilen blir be-
gått i. Skyld for den en-
kelte utøver er mer eller
mindre uinteressant. Si-
den det nettopp er men-
neskelig å feile, blir et ar-
beidsmiljø der prosedyrer, rutiner og standarder
brukes for å forhindre menneskelige feil, svært vik-
tig. Å lære av feil for å forhindre at nye begås, blir
det viktigste i et slikt kvalitetsorientert miljø. 

Er god kvalitet et feilfritt helsevesen?

Vi må erkjenne at det begås feil, og at disse ofte lig-
ger latent i organiseringen av våre rutiner, systemer

og prosesser. Når feil medikament blir gitt, må vi
flytte fokus fra personen som administrerte medi-
kamentet, til systemet det skjedde i. Målet er at sys-
temet forhindrer feilmedisinering i kraft av gode
rutiner og prosedyrer. 

Å redusere antall feil i helsevesenet vil øke kva-
liteten på våre tjenester, redusere kostnadene og
øke effektiviteten. Likevel er det ikke slik at et kva-

litativt godt helsevesen er et helsevesen med få eller
ingen feil.

Å definere kvalitetsbegrepet er vanskelig. Kva-
litet for en hel tjeneste er ikke det samme som kva-
litet for den enkelte pasient, og fornøyde brukere
er heller ikke nok til at man kan gi en institusjon,
eller for den saks skyld en behandlingsmetode, et
kvalitetsstempel. Et kvalitetsstempel forutsetter at
all behandling, pleie, forebyggelse og andre helse-
messige tiltak som vi benytter oss av er tuftet på
oppdatert, relevant og pålitelig kunnskap. Og vi
må kjenne kriteriene som ligger bak vurderingen
av denne kunnskapen.

Hva er et kvalitetsmål?

Kan vi i det hele tatt måle kvalitet? Det har i det
siste vært økende fokus på kvalitetsindikatorer. Alle
spesialforeninger i Legeforeningen skal innen ut-
gangen av dette året ha formulert minst en kvali-
tetsindikator. Hva skal man da med disse indika-
torene? Hva og hvem skal vi måles opp mot? 

Dersom kvalitetsindikatorene skal brukes som

et overordnet mål for økonomi og effektivitet må
de ha et annet innhold enn om de skal brukes for å
sikre kunnskapsbaserte tjenester i den enkelte in-
stitusjon. Det er derfor en stor utfordring å defi-
nere gode og formålstjenlige kvalitetsindikatorer. 

Kvalitet avhenger av ulike faktorer og kan måles
på ulike måter. Resultatene kan både brukes og
misbrukes. Et eksempel er indikatoren «tid fra inn-
leggelse til en pasient med fractura colli femoris blir
operert». Allerede i formuleringen ligger det under-
forstått at det er bra å bli operert snarest mulig. Er
det riktig? 

Det er enighet om at lang ventetid for operasjon
av lårhalsbrudd ikke er bra. Men hva er for lenge,
og hva er målet? Dersom alle skal opereres innen et
gitt antall timer, kan det være en kvalitetsindikator
for denne pasientgruppen, men bare forutsatt at

KVALITETSARBEID
– VÅRT ANSVAR
There are some patients whom we cannot help, there are none whom we cannot harm.

 .  (-)
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den operative behandling er optimal. Hvilke kon-
sekvenser vil garantien om færre enn x timers ven-
tetid gi for annen virksomhet? Dersom denne kva-
litetsindikatoren registreres til internt bruk, kan
tallene brukes til å se på falaskehalser i sykehuset.
Men skal man publisere sine resultater og måle

dem opp mot andres, blir det en helt annen sak. Er
det da et kvalitetsmål for en ortopedisk avdeling å
operere alle pasienter med lårhalsbrudd innen x ti-
mer? Her behøves kritiske spørsmål, som for ek-
sempel hvilke pasienter som må vente for at man
skal oppfylle kvalitetskravet om kort ventetid? Og
er det røntgenavdelingen, ortopedene, anestesile-
gene, operasjonssykepleierne eller postoperative
tjenester som eventuelt hindrer operasjon innen x
timer – hvem eller hva er det man måler kvaliteten
av?

Kvalitetsindikatorer og kvalitetsmål som blir for
snevre og spesifikke kan bidra til å heve kvaliteten
på enkelte tjenester mens de kan være direkte ska-
delige for andre. Det er derfor viktig at kvalitet blir
et overordnet ledelsesansvar, og at man forsøker å
overskue konsekvenser av de mål man setter seg. 



Kvalitetsindikatorer for økonomi og effektivitet 
må være andre enn de som skal sikre fagligheten 

i den enkelte institusjon.

Vi må sørge for å ha innflytelse på hva som blir 
kvalitetsindikatorer i våre fag.

Siri Tau Ursin

av Siri Tau Ursin

Dagfinn Werenskjold; Hjortene beiter i Yggdrasil 
Bemalt trerelieff.



 

Overlegeforeningen
har i mange år vært
opptatt av likestil-

ling i legeyrket. Problemstil-
lingen blir ikke mindre
interessant når nå over halv-
parten av de som får legeau-
torisasjon i Norge er kvinner.

Hovedmålet vårt er at ar-
beidsforholdene overalt blir
tilrettelagt slik at menn og kvinner kan delta på lik
linje under utdannelse i alle spesialiteter, i klinisk
arbeid, og i undervisning og forskning.  Det er også
viktig med likestilling når det gjelder ledelse og del-
tagelse i Legeforeningens organer. Det er opprettet
et likestillingsutvalg i Legeforeningen, det er rådgi-
vende for sentralstyret i likestillingssaker og kan
fremme forslag til sentralstyret. For tiden har Of tre
representanter i likestillingsutvalget; leder Torunn
Janbu, Camilla Arnesen og Catharina Falck.

I altfor liten grad sitter kvinnelige leger i ledende
stillinger innen helsevesenet. Derfor ønsker Of å ta
initiativ til et seminar som kan belyse hvordan
kvinneandelen i ledende stillinger kan økes. Et an-
net sentralt fokus er årsakene til at ikke kvinner øn-
sker å søke ledende stillinger. Arbeid med hold-
ningsendringer i forhold til dette blir vesentlig.

Of ønsker også å bidra til at alle tillitsvalgte og
medlemmer skoleres i temaet likestilling, både når
det gjelder lovverk, rekruttering, innstillings- og an-
settelsesprosedyrer, avtaleverk, sammensetting av
utvalg og komiteer og råd, m.v. Likestillingsutval-
get bidrar med foredragsholdere til Legeforening-
ens tillitsvalgtkurs.  

Of ønsker også å bidra til at mulige kjønnsfor-
skjeller fortløpende kartlegges i forbindelse med
lønnsoppgjør, ansettelser og rekruttering til spesia-
liteter. I tillegg ønsker vi å finne ut i hvilke deler av
profesjonen skjev kjønnsfordeling er størst, med

tanke på virkemidler som kan bidra til å tilretteleg-
ge praktiske forhold for å redusere skjevhetene.

I forskningen er kvinneandelen lav og rekrutte-
ringen dårlig. Her tenker vi oss økt innsats med in-
formasjon når det gjelder motivasjon og praktisk
tilrettelegging; forskning bør bli en naturlig del av
arbeid og arbeidstid, også i kliniske avdelinger. Of
går inn for at begge kjønn inngår i kliniske forsk-
ningsmaterialer, for å oppdage eventuelle kjønns-
forskjeller.

Dnlf/Of`s forprosjekt om kvinner og ledelse
sluttføres nå. Man har spurt hvorfor kvinner er be-
tydelig underrepresentert i ledende stillinger, spe-
sielt i forhold til andelen kvinnelige leger. Årsakene
er ikke kjent og kan dreie seg om manglende rolle-
forbilder, skjult eller utilsiktet forskjellsbehandling,
liten selvtillit, manglende kunnskap, manglende
ønske/vilje, eller annet. Vi ønsker i samarbeid med
likestillingsutvalget å igangsette et mentor-adept
prosjekt så snart finansiering kan ordnes, noe det
arbeides aktivt med. Man vil satse på å veilede, støt-
te og gi råd til yngre kvinnelige kolleger i en leder-
karriere ved å etablere kontakt med erfarne kolle-
ger i et organisert prosjekt. I denne sammenhengen
ønsker man å se det som en utfordring å avdekke
lite synlige, men kanskje betydningsfulle hand-
lingsmønstre som fører til skjevrekrutteringen i le-
derstillingene.

Når det gjelder svangerskapspermisjoner, spesi-
elt i vikariater og turnus, må dette arbeides med
spesielt. Nyutdannede leger starter nesten alltid sin
yrkeskarriere i vikariater, ofte lange. Likestillings-
ombudet har i en sak konkludert med at en gravid
kvinne ble forbigått ved forlengelse av vikariat som
assistentlege. Dette innebærer ikke at gravide auto-
matisk får rett til forlengelse av vikariater, men man
håper det kan skape presedens.

To nye EU-dommer, som Norge er forpliktet til
å følge i følge EØS-avtalen, kan gi grunnlag for å

endre behandlingen av saker hvor gravide er blitt
sagt opp eller nektet forlengelse i faste og midlerti-
dige stillinger. Vikariater gir dårligere arbeidsretts-
vern, særlig i disse tider da sykehusøkonomien er
under press. Svangerskap og småbarnstid er dessu-
ten særlig økonomisk sårbare perioder. Overens-
komsten i NAVO ivaretar heller ikke pensjonsret-
tigheter i slike stillinger godt nok. Flere av Dnlf`s
råd og utvalg arbeider for tiden med å forbedre vil-
kårene for turnustjeneste, vikariater og svanger-
skapspermisjoner. 

Til slutt en liten presisering: Likestilling betyr
ikke ikke at alle leger for enhver pris må velge å ar-
beide likt og inneha like stillinger. Derimot bør
valgmulighetene økes og utradisjonelle løsninger få
støtte. Tradisjoner for hvilke leger som ønsker å gjø-
re hva kan fordeles jevnere - for begge kjønn. Lenge
leve den lille, men viktige forskjellen!

Hvem er premissleverandør for kvalitetsmål?

Kvalitet forutsetter pålitelig, relevant, tidsriktig,
tilgjengelig og gjennomførbar kunnskap. Som
leger må vi kunne vurdere den kunnskap vi til-
egner oss, og på denne bakgrunn evaluere den
virksomhet vi driver. I tillegg må vi innse at vår
definisjon av et helsevesen med god kvalitet kan
komme i konflikt med økende krav til effekti-
vitet. Selv om god kvalitet vil kunne bedre ef-
fektiviteten i helsevesenet, er kvalitet langt fra
synonymt med effektivitet. Vi må derfor sørge
for at vi som leger har innflytelse på hva som blir
kvalitetsindikatorer i våre fag. Da kan vi sikre oss
at de parametre som vi måles opp mot er rettfer-
dige og gjenspeiler virkeligheten som vi jobber
i. Framover må vi nok finne oss i at våre resulta-
ter, både for behandlingsopplegg og kvalitetsin-
dikatorer, publiseres. Da må vi jobbe for at ut-
valget av indikatorer blir optimalt, og at resulta-
ter som publiseres gir et så riktig bilde som mu-
lig.  

Hvordan bidrar vi til kvalitetsarbeid?

I mange sammenhenger har det vært populært
å vise til flyselskapenes fokus på sikkerhet og
opplæring. Etter andre verdenskrig mistet man
så mange fly på grunn av ferske, uøvde piloter at
man rett og slett ikke hadde råd til å slippe dem
til i ordentlige fly før de var grundig opplært i en
fly-simulator. Dette fokus på sikkerhet har etter
hvert merket en hel industri fra toppledelse og
nedover, og det er verdt å merke seg at flyselska-
pene «mister» eller feilsender bagasje for langt
under % av alle flypassasjerer. Det viktigste vi
kan lære av flyselskapene er ikke bruk av simula-
torer, heller ikke logistikken som sikrer at baga-
sjen kommer fram. Det vi må lære av flyindus-
trien er at kvalitet og sikkerhet må være forank-
ret i ledelsen, når kvalitet blir en integrert del av
lederfilosofien kan kanskje vi også klare å sikre
at pasienten, labsvarene og røntgenbildene kom-
mer fram til rett sted samtidig •

Hvor like kan vi og vil vi bli?
Aktuelt tema fra Of-styret

Inger Kristin Aase

av Inger Kristin Aase

Dagfinn Werenskjold; Frøy møter Gerd 
Bemalt trerelieff.
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