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Kjære kolleger

Denne gang et nummer litt preget av  
to viktige prosesser og saker til Lands-
styremøtet. Både Helsedirektoratet og 
Legeforeningen utreder spesialitets-
strukturen – parallelt. Ikke helt til-
feldig kanskje. Prosessene fremstår 
ganske forskjellige – med Hdir som 
synes å starte med et helt åpent sinn  
og blanke ark, totalt frigjort fra den 
eksisterende struktur og internasjonal 
standard, og Legeforeningen som tar 
utgangspunkt i det vi har og løfter opp 
utfordringer som er kjent for klinikere, 
men mindre altomfattende. Hdir’s 
visjon og prosess er mer «apokalyptisk», 
mens Legeforeningens er noe mer 
nøktern og problemorientert? Skjønt 
– dersom grenspesialiteter blir historie 
og omgjort til hovedspesialiteter så er 
vel det også en ganske betydelig  
«makeover».

Men altså - vi som har deltatt i møte-
serien på Gardermoen, har hatt litt 
problemer med å få klart for oss selv 
hva vi har vært med på. Flere har ut-
fordret prosjektledelsen under møtene 
på hva dette egentlig er og svarene har 
vært litt av den typen man fikk i Delfi. 
Kanskje har vi ikke anstrengt oss til-
strekkelig, kanskje har vi vært for 
skeptiske og dermed nektet oss selv å 
være med på en interessant diskurs av 
typen: «hva om vi skulle designe dette 
helt på nytt – etter tenkte framtidige 
behov»? Noen har uttrykt frykt for at 

Hdir kan komme til å la seg beruse av 
en slik intellektuell lek og konkludere 
prosessen med noe som besnærer  
teoretisk, men er vanskelig å imple-
mentere og ikke samsvarer med inter-
nasjonal standard. Hdir har forsøkt å 
berolige med å si at  prosessen kanskje 
vil vise at «det ikke er sikkert at vi skal 
endre på noe som helst».

Lederne for begge utredningene 
motiverer her sine prosjekter der de 
står nå og det gir mer innsikt.

Etterutdanning for spesialister har 
vært et aktuelt tema like lenge som 
legespesialitetene har eksistert. Medi-
sinsk teori og praksis har alltid «gått  
ut på dato» og vi har sett  behovet for  
å oppdatere oss. I vår tid har medisinsk 
teori og praksis en stadig kortere leve-
tid og dette akselererer. Etterutdanning 
er en nødvendighet for å praktisere  
sitt fag og det er en stor beredskap i 
kollegiet for å holde seg oppdatert.  
På den annen side er vi også lovpålagt 
å holde oss oppdatert. Spørsmålet er 
bare hvordan dette skal arrangeres   
og – hvem arrangerer, hvem betaler  
og innenfor hvilke rammer skal dette 
finne sted? Obligatorisk med krav og 
resertifisering eller fortsatt frivillighet 
og milde incentiver. Skal «Obligatorisk- 
kortet» spilles for å  forplikte arbeids-
giver helt og fullstendig, eller i det 
minste i mye sterkere grad? Hvem som 
skal bære kostnadene er blitt et viktig 

tema nå som industrien ikke lenger 
spiller den sentrale rolle de tidligere 
hadde.

Spørrerunden til de regionale fore-
takene er preget av noe ulne svar. 
 Arbeidsgiver har forpliktelser og 
 bidrar både med permisjon og finansi-
ering i varierende grad de fleste steder 
– men overgangen til overtakelse av 
industriens lott er de fleste steder ikke 
kommet «av flekken». Dette er enkelt  
å forstå bare utifra foretakenes magre 
økonomi, det blir derfor nødvendig 
med noen prinsipielle avgjørelser som 
får dette inn på budsjett.  

Spesialiteten Allmennmedisin tok 
for mange år siden et klart standpunkt 
og etablerte krav om resertifisering 
hvert 5. år. Det trodde mange bare  
ville være innledningen til at de øvrige 
spesialiteter i tur og orden ville gjøre 
det samme – de står fortsatt alene og 
det er litt underlig. 

Det er ellers et fyldig nummer hva 
gjelder juridiske forhold knyttet til 
ansettelse, lønn og permisjon. Ikke  
å forglemme Landsstyresakene der  
reservasjonsretten og Nasjonal syke-
husplan er viktige tema.
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I Skandinavia er det felles misnøye med vesentlige sider av 
sykehusdriften; Den ansatte som enkeltmenneske synes 
glemt. I kampen for budsjettkontroll under stramme rammer, 
og med en overdreven tro på top-down-styring, har det vært 
mye fokus på systemer og roller, mens betydningen av den 
enkeltes opplevelse og behov, personlige potensiale og å 
være en del av helheten har kommet i bakgrunnen. De 
 ansatte er i for stor grad blitt rollefigurer og brikker i et 
mekanistisk spill for å nå målbare mål. I sykehusene våre, 
som kanskje er de mest humanistiske av alle humanistiske 
strukturer i vårt samfunn, er verdsettelsen av den enkelte 
ansatte for lite synlig. Det går ut over noe.

I begynnelsen av mai i år møttes ledelsen av de nordiske 
overlegeforeningene i vårt felles forum, Nordisk overlege-
forum, «Nordöl». Fra styret i den danske overlegeforening 
hadde overlege Anna Birthe Bach et viktig innlegg om 
 «sosial kapital» som bør interessere både ansatte og ledere  
i norske sykehus.

Et utgangspunkt i hennes foredrag var et sitat fra Niels 
Thyge Thygesen: «Vi er forbi det punkt, hvor prisen for  
den type av effektiviseringer bliver højere enn besparelsen».

Det nyeste begrepet «sosial kapital» er noe annet enn  
«human kapital». Human kapital er kunnskaper og ferdig-
heter mv hos individet, mens sosial kapital skapes i de sosiale 
relasjoner i arbeidslivet mellom ansatte og ledere og mellom 
ansatte innbyrdes og ledere innbyrdes. Human kapital er 
nødvendig, men ikke tilstrekkelig; Den sosiale kapital må 
også forvaltes.  

Sosial kapital er vanskeligere definerbart, men likevel noe 
som alle merker kvaliteten av: Det som gir et godt og effek-
tivt arbeidsmiljø og dermed høyere kvalitet og produktivitet 
i virksomheten. For eksempel er det vist at en kan oppnå 
reduksjon av liggetid, bedre pasientopplevd kvalitet og 
 bedring på kliniske indikatorer som smerte og mobilitet.

I daglig drift på avdelingene er mange gjensidig avhengig 
av hverandre. Da må alle ha sin egen faglige identitet, være 

verdsatt og lyttet til, kjenne sine daglige oppgaver i et felles-
skap. Og man må kjenne hva de andre står for og kunne stole 
på hverandre. 

Gode og effektive samhandlingsmønstre utvikles over 
lang tid, og kan rives ned på kort tid ved dårlige omstillin-
ger. Dette merker vi godt når andre vi har støttet oss til i 
hverdagens store og små gjøremål ikke lenger er der.

For å skape sosial kapital er det i følge Bach viktig med 
tillit, rettferdighet og samarbeidsevne;
-  Tillit må utvikles gjensidig Tillit gir et større ansvar til  

den enkelte. 
-  Rettferdighet må oppleves, både fordelingsmessig,  

prosessuelt, interpersonlig og hva gjelder informasjon.
-  Samarbeid i et moderne samfunn handler også om å inngå 

i fellesskap med dem som  er ulike oss selv.
På veien mot budsjettbalanse i sykehus-Norge har vi tapt 

livsviktig sosial kapital. Uansett regjering etter Stortings-
valget: Etterslepet i trivsel og sosial kapital må tas igjen.  •

Av Overlegeforeningens leder Jon Helle

Foto: T
hom

as B
arstad E

ckhoff

››

Lønnsom
trivseL

Lønnsom trivsel
Økt innsats for trivsel blant ansatte i norske sykehus vil kunne gi uant gevinst.  
Det er en sammenheng mellom trivsel og produktivitet. «Sosial kapital» er et nøkkelbegrep.

God sommer 
til alle våre tillitsvalgte 

og alle våre medlemmer!



OVERLEGEN 2-20136

Silkeramp? 

Intervju med helseminister Jonas Gahr Støre

OVERLEGEN er innvilget et intervju 
med vår fortsatt relativt nye helse
minister. Arbeiderpartiets verdens
vante overklassegutt har feid som 
en virvelvind rundt om i landets  
helseinstitusjoner. Han gjør det 
 riktige, sier det riktige, fremstår kunn  
skapsrik, velorientert og sympatisk. 
Er det et desperat grep fra Stolten
berg pga fallende tall på menings
målingene, eller er dette ledd i en 
statsministerskole, hvor svenne
prøven blir å lede Norges vanskeligste 
departement. Ingen blir populær av 
å være helseminister.

›› Intervjuet av Arne Laudal Refsum
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Støre har lagt frem forslag til 
endringer av pasient- og bruker-

rettighetsloven, slik at alle som har 
behov for behandling i sykehusene  
også skal få rett til behandling. Dette  
er en endring som gir de nærmere 40% 
av pasientene som i dag bare får vurde-
ringen «behov for» økte rettigheter.  
Vi spør Støre om det å prioritere alle  
er det samme som å prioritere ingen?

Dagens praktisering er en rettsikker-
hetsutfordring svarer Støre, fordi det 
ble gjort så ulikt mange steder. Legene 
som vurderer henvisningene må vurdere 
mellom 3 grupper, de uten behov, de 
med behov og de som tilfredsstiller 
kravene til «rett til» behandling. Den 
første gruppen blir jo silt ut av fast-
legene, mens «behov for» gruppen som 
oftest havnet bakerst i køen, og de ble 
flyttet stadig bakover fordi «rett til» 
gruppen ble prioritert. 

Lovendringen vil føre til at vurder-
ingen av henvisningen skal gjøres innen 
10 dager, mot dagens krav på 30 dager. 
Det klarer de fleste sykehus allerede.

Men vil ikke dette nye kravet om at alle 
skal ha «rett til» behandling kombinert 
med RHFkrav om at ingen skal vente 
mer enn 1 år gi kapasitetsproblemer?
Støre har ikke vært diplomat for ingen-
ting. Han svarer: La oss begynne i en 
annen ende. Det var kun de ressurs-
sterke som klarte å holde seg oppdatert 
på sin ventelistestatus og som benyttet 
rettigheten om at de kunne velge be-
handling hos andre, evt private ved 
fristens utløp. Med det nye forslaget  
er det sykehuset som får ansvar for å 
informere om denne rettigheten via 
Helfo før fristen for behandling går  
ut. Det blir et enklere system å admi-
nistrere, men jeg vil påse at loven blir 
innført på en nennsom måte, slik at 
prioriteringsveiledere og RHF-krav  
kan bli justert. Det har kommet mange 
tilbakemeldinger om dette.

Støre går videre i resonnementet. Lov
giver skal være en lærende og lyttende 
instans, og høre på alle innspill som 
kommer i en høringsprosess. 
Men jeg er i mot innføring av havari-
kommisjon i helsevesenet. Hele begrepet 
havari gir feil signaler, og hvordan opp-
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fattes et sånt begrep? Dette er en 
 sektor der tusenvis av ansatte står på, 
og som gjør det beste den kan, og så vet 
vi at det kan skje feil, selv alvorlige feil. 
Men jeg blir betenkt når jeg hører at 
noen leger stiller med advokat når Helse- 
tilsynets utrykningsgruppe kommer. 
Dette viser tegn til en usikkerhets-
kultur, og jeg frykter at vi kommer i  
en situasjon hvor helsepersonell vil 
sikre seg før de tar vanskelige «opp-
drag». Derfor bør vi grundig vurdere 
hvordan vi som samfunn forholder  
seg til slike situasjoner, derfor har jeg 
ønsket en grundig utredning.

For sikkerhets skyld medisin?
Ja nettopp, for sikkerhetsskyld medi-
sin. Vi må ha et helsevesen hvor perso-
nellet kan stille opp for dårlige pasien-
ter, og ha fullt trykk på å redde denne 
pasienten.

Jeg er i ferd med å nedsette et utvalg 
som skal utarbeide en NOU om straff 
og ansvarsforhold i helsevesenet. Ut-
gangspunktet er at dere skal ha mer 
senkede skuldre. Pårørende skal få 
høringsrett i slike saker, men ikke 
partsrettigheter.

Refsum: Da er det viktig at du ser  
til ordningene i Sverige og Danmark.  
I Sverige har det å gi pårørende parts-
rettigheter gitt en saksbehandlingstid 
på 5-6 år.

Men la oss snakke om aktiviteten i 
sykehusene. Er dere ærlige i alle de 
kravene dere stiller til aktivitet i syke-
husene? Går alle kravene i hop i for-
hold til det dere bevilger? Det er en 
økende befolkning, en økende eldre 
gruppe, ventelistene skal bli kortere  
og i tillegg skal tiden pasientene står  
på ventelisten bli kortere. Statsbud-
sjettene bærer nærmest preg av valg-
kamp.

Støre: Det er et mål og et ønske om 
at det skal gå i hop. De siste 10 årene 
har sykehusene vært kjørt meget 
stramt, men de siste årene er det løftet 
inn mer enn 12 mrd kr, aktivitets-
veksten er finansiert. Det er imidlertid 
en krevende demografisk utvikling for 
sykehusene. Jeg kan love at i stats-
budsjettet for 2014 tar høyde for dette. 
Dessuten mener jeg at statsbudsjettet 
ikke bærer preg av valgkamp, men det 

skal til enhver tid reflektere reelle 
prioriteringer.

Men summen av alle de målene vi 
stiller opp må henge sammen. Når vi 
stiller opp et mål i kreftbehandlingen 
på behandling innen 20 dager så er det 
et trykk i riktig retning. Når vi legger 
føringer på spørsmål omkring vente-
listene og ventetidene, er dette en 
kombinasjon av forventninger, krav og 
dynamikk mot et mål. Mål som vi kan 
strekke oss mot. I sum må disse målene 
henge sammen, og jeg ser og hører at 
det på noen felter kan bli for mye. Der-
for bør vi være lærende og rydde og 
forenkle der vi kan. Men samfunnet må 
ha krav og forventninger på bruken av 
en så stor del av fellesskapets ressurser.

Refsum: Jeg lar dette bli hengende 
litt i luften. Innrømmet helseministeren 
det Legeforeningen lenge har hevdet, 
at det bevilges for lite? Han fortsetter 
imidlertid uten at jeg får tid til å kon-
frontere ham med et kontrollspørsmål. 
Medarbeideren fra departementet har 
allerede antydet at vår tilmålte tid er 
over. 

Støre: Som Helseminister vil jeg 
kjempe for at vi får gode ressurser, 
også til sykehusene. Også jeg skal være 
med på å ta et helhetlig ansvar sammen 
med kolleger i regjeringen. Men jeg er 
overbevist om at vi vil måtte øke be-
vilgningene fremover. Desto viktigere 
hvordan vi da anvender dem. Til det 
beste for pasienten. Vi må være lær-
ende og lyttende, og høre på tilbake-
meldinger om kritiske forhold. Jeg  
har derfor også hatt møte med Helse-
tjenesteaksjonen og hører på hva de 
har å si. 

Refsum: Men du kommer med for-
slag om økt åpningstid. Legene arbei-
der allerede mer enn en dag ekstra pr 
uke, eller nær 44 timer pr uke. Skal du 

bare flytte aktivitet fra dag til kveld, 
eller skal du be legene jobbe enda mer?

Støre: Det er investert store summer 
i bygg, utstyr og materiell, men, og det 
er dyrt å la dette stå ubrukt store deler 
av døgnet, vi bruker ikke sykehusene 
hensiktsmessig. Vi må få til en bedre 
bruk av sykehusdøgnet. Men dette skal 
først utredes i departementet og der-
etter kommer vi til å forhøre oss med 
partene, også Legeforeningen. Jeg sier 
ikke at den enkelte skal arbeide mer, 
men sammen må vi vurdere om det 
kan arbeides annerledes. Her vil det 
eksempelvis kunne være snakk om 
pilotprosjekter

Refsum: Spekter har regnet ut at 
sykehusene taper mer enn 1,5 mrd kr 
pr år på alle de pasientene som ikke 
møter til time eller behandling. Er det 
aktuelt å øke egenandelen for disse?

Støre: Det er et paradoks at antallet 
av de som ikke møter er omtrent det 
samme som de som venter.  Men et 
gratis helsevesen er en unikt bra  modell, 
og vi må legge forholdene til rette, f.eks. 
med SMS-varsling. Men borgerne må 
også ta ansvar. Eventuelle tiltak må vi  
i så fall nøye konsekvens utrede.

Under det siste spørsmålet har nok en 
medarbeider stille kommet inn i rommet, 
og hvisker at mange står utenfor og  
venter på å komme inn. Det er imidlertid 
noen detaljer som må avklares. Effektivt 
er «Overlegen» spilt av banen. Mens vi 
pakker sammen penn og notatblokk blir 
detaljene diskret ordnet, slik at vi får tatt 
et bilde av ministeren, dog mens han 
mumler noe om at det finnes sikkert 
1000 bilder av ham fra før. Han har vært 
fokusert under vårt besøk, men nå er 
tydeligvis tankene omstilt til å løse neste 
oppgave.  •

               Vi må være lærende og lyttende, 
     og høre på tilbakemeldinger om kritiske forhold

Jonas Gahr Støre
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Relevante sentrale bestemmelser 
Av Overenskomsten del A2  § 5.1  
fjerde ledd følger det at «Partene lokalt 
kan avtale totallønnsmodeller der dette 
anses hensiktsmessig. Dersom det ikke 
oppnås enighet lokalt om slike lønns-
modeller, legges overenskomstens 
 bestemmelser til grunn.»

Se også protokollen til A2 fra hoved-
oppgjøret 2012 punkt III siste avsnitt 
om «Lokale forhandlinger» hvor det 
fremkommer at alle som er omfattet av 
lokale forhandlinger skal være sikret 
en lønnsregulering, herunder leger 
med totallønnsavtale. Dette er en før-
ing som de sentrale partene gir lokale 
parter i det enkelte oppgjør.

Hvem kan inngå avtale om totallønn?
Det vises til Overenskomsten del A2  
§ 5.1 fjerde ledd, hvor det fremgår at 
«Partene lokalt» kan avtale totallønns-
modeller. Med partene lokalt menes 
Legeforeningens foretakstillitsvalgte, 
på vegne av de aktuelle leger, på den 
ene siden og arbeidsgivers lokale re-
presentanter ved helseforetaket på  
den andre siden. Det kreves således  
at modellen for totallønn er inngått  
av partene lokalt. Det vil deretter være 
den enkelte lege som i sin arbeids-
kontrakt eventuelt blir enig med 
 arbeidsgiver om en totallønnsavtale. 

Innhold i totallønnsavtalen
Det er ingen konkrete sentrale reguler-
inger med hensyn til hvordan totallønns-
avtaler skal eller kan utformes. Partene 
står i utgangspunktet svært fritt til å 
inngå de avtaler de finner hensikts-
messig. Det gjelder likevel visse føringer.

Totallønnsmodeller for leger må rela-
teres til minimumsbestemmelsene i 
Overenskomsten del A2. Dette medfører 

at lønnsnivået i en totallønnsavtale ikke 
kan være lavere enn det som til enhver 
tid følger av A2 § 5.4. Man må imidlertid 
også ha i minne at et av formålene med 
totallønnsavtaler er at man ikke skal se 
de enkelte lønnskomponentene isolert, 
men heller se på det totale lønnsnivået. 
Man må også ta i betraktning eventuelle 
andre goder som følger av avtalen, her-
under rett til avspaseringsdager og lign-
ende. Tariffavtalene forutsetter imidler-
tid at ingen leger skal ha et lønnsnivå 
som ligger under minimumsbestemmel-
sene i overenskomsten del A2. 

Totallønn og arbeidstid  utgangspunkt
En totallønnsavtale er en lønnsavtale,  
og regulerer som utgangspunkt ikke 
arbeidstid. En totallønnsavtale med-
fører således som hovedregel at det er 
gjort unntak fra lønnsbestemmelsene i 
A2 og B-del (§ 5.3 - § 5.11). Dette med-
fører at de alminnelige bestemmelser 
om arbeidstid og overtid i lov- og avtale-
verk gjelder fullt ut. En lege med total-
lønnsavtale er dermed vernet av ar-
beidsmiljølovens bestemmelser om 
overtid og av A2s vernebestemmelser. 
Totallønnsavtalene regulerer kun hvor-
dan den arbeidede tiden skal godtgjøres. 

Ved enkelte helseforetak har man 
praktisert totallønnsmodeller der legene 
også anses unntatt fra arbeidstidsregl ene 
i arbeidsmiljøloven og Overenskomsten. 
Vi gjør oppmerksom på at vilkåret for å 
unntas fullstendig fra arbeidstidsreglene 
er at man enten innehar en «særlig uav-
hengig stilling» eller er leder, jfr. arbeids-
miljøloven § 10-13 annet og første ledd. 
Dersom man som tillitsvalgt vurderer å 
avtale totallønnsmodeller der det gjøres 
unntak fra arbeidstidsreglene, bør dette 
drøftes med Avdeling for Jus og arbeids-
liv.

Forholdet til Overenskomstene
Legeforeningen er kjent med at man 
enkelte steder lokalt har kommet til 
enighet om at leger med totallønnsav-
tale ikke omfattes av Overenskomstens 
bestemmelser. Det er i A2 § 1.4 åpnet 
for at det som en del av B-dels for-
handlingene skal avklares lokalt hvem 
Overenskomsten skal gjelde for. Be-
stemmelsen er i utgangspunktet tenkt 
å gi rom for unntak for ledere.

Det er vanskelig å si generelt hva 
konsekvensene av eventuelle unntak  
fra Overenskomsten vil innebære i  
det enkelte tilfelle. Dette må vurderes 
konkret i den enkelte sak. Totallønns-
modeller har flere steder skapt 
utfordr inger, blant annet fordi Lege-
foreningen sentralt og Avdeling for jus 
og arbeidsliv som oftest ikke har bi-
dratt til å utforme avtalene. Det er 
derfor tidvis problematisk å avgjøre 
hva disse avtalene innebærer. Det er 
svært viktig at de tillitsvalgte sikrer 
legenes rettigheter til andre goder i 
Overenskomsten, og  derfor ikke 
aksept erer at de unntas fra Overens-
komsten i sin helhet. Det bør i forbind-
else med utarbeidelse av  modeller for 
totallønn innhentes vurder ing fra  
Avdeling Jus og arbeidsliv.

Totallønnsavtaler og lønnsutvikling
Det har vært en utfordring å sikre leger 
med totallønnsavtale lønnsutvikling. 
Dette har vært forsøkt sikret av Lege-
foreningen sentralt, jfr. protokollen til 
A2 punkt III siste avsnitt, men bør 
også vurderes lokalt. Det er også et 
poeng at totallønnsmodellen bør byg-
ges opp på en slik måte at legene kan 
konvertere lønnen til den alminnelige 
A2-lønnsmodellen dersom det er  
ønskelig.  •

Totallønn
Innlegg av Lene Brandt Knutsen, 

juridisk rådgiver i Overlegeforeningen.
››
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Bakgrunnen for Helsetjenesteaksjonen
Helsetjenesteaksjonen er et resultat av 
den voksende frustrasjonen helsear-
beidere over hele landet opplever i 
møte med en fremmedgjørende  
mål- og resultatstyringsideologi. 

Et samlet Storting har opphøyd denne 
ideologien til overordnet ledelses-
filosofi for all offentlig forvaltning, 
riktignok med sprikende ideologiske 
begrunnelser, Sannsynligvis forstod de 
ikke rekkevidden av hva de var med på. 

Ideologien «New Public Management» 
(NPM) ble, som kjent, utviklet for indus-
trien og er utformet for å redusere kost-
nader og implementere strukturrefor-
mer ovenfra. Ved å innsnevre rommet 
for faglig skjønn, skal man oppnå forut-
sigbarhet. Ideologien følger med fore-
taksmodellen og alle helsereformene de 
siste 12 årene. Styringsmodellen truer  
nå med å  rasere den offentlige og rett-
ferdige  helsetjenesten i Norge.

Om kostnader i helsesektoren
Helsereformene det siste tiåret har 
vært begrunnet med påstander om at 
Norge er i verdenstoppen i utgifter til 
helsetjenester per innbygger. Bl.a.Lege- 
foreningen har vist grundig at dette er 
feil. Sannheten er at vi ligger på gjen-

nomsnittet i Europa. I Overlegen 
2-2012 skreve professor Bjarne Jensen 
«Det virker som om våre helseministre 
bruker misvisende tall om høye helse-
utgifter som et trumfargument for en 
helsepolitikk som det ellers ville vært 
umulig å få vedtatt» (3). 

Ønsker legene å ta over 
all styring av helsetjenesten?
Det er feil at forfatterne sier at legene 
skal få mer makt på bekostning av 
 politikerne. Tvert imot understreker vi  
at politikerne må ta tilbake styringen og 
ansvaret. Dermed vil de sørge for et 
system som legger forholdene til rette 
for at vi skal kunne utøve faget og møte 
befolkningens helsetjenestebehov på 
best mulig måte. Ett eksempel er priori-
teringsproblemene. Vi fagfolk må be  
skrive hva vi trenger av ressurser for å  
gi best mulig pasientbehandling. Politik-
erne må avgjøre om de vil prioritere å gi 
oss disse ressursene. Slik blir de ansvar-
liggjort. Vi ønsker oss altså mer politisk 
styring av det som er genuint politisk.

Hva er alternativet til  
dagens styringsmodell? 
Det ville være naivt om ti leger i fullt 
klinisk arbeid trodde de kunne utvikle 

en komplett ny styringsmodell på fri-
tiden. Det er først og fremst et politisk 
ansvar å utvikle gode politiske styr-
ingssystemer. Vi har beskrevet målet. 
Veien for å nå dette må utvikles i felles-
skap. Vi er ikke det første landet som 
har gått i NPM-fellen. Ett tips vil være 
å lære av dem som har fått til forbedr-
inger etter først å ha gjort liknende  
feil som oss, for eksempel Skottland  
og New Zealand (4). 

1. Avskaffe de regionale helseforetakene
I begynnelsen hadde vi fem regionale 
helseforetak og 47 helseforetak for å 
administrere sykehusdriften. De 47 
helseforetakene er etter hvert slått 
sammen til 19. RHF’ene representerer 
et ekstra forvaltningsnivå som bidrar 
til ansvarspulverisering, byråkratise-
ring og økte kostnader. I stor grad 
godkjenner de saksfremleggene fra 
administrasjonen, og i tillegg henviser 
de ofte til «eiers» ønsker. Derfor kunne 
eieren like gjerne utført styrefunksjonen 
selv.  RHF’ene har stor innflytelse over 
beslutninger som angår mye mer enn 
helsetjeneste, for eksempel plassering 
av sykehus og fordeling av sykehus-
funksjoner.  Vi mener at politiske ved-
tak bør fattes av politikere som må 

Jannicke Mellin-Olsen, overlege, spesialist i anestesiologi, Bærum Sykehus, Vestre Viken 
Egil Hagen, overlege, spesialist i nyresykdommer, Sørlandet sykehus, Arendal
Ulla Dorte Mathisen, spesialist i nyresykdommer, Universitetssykehuset Nord-Norge, Tromsø

››››››

Kronikken «Ta faget tilbake» er startskuddet for et bredt faglig og folkelig engasjement mot 
sentrale elementer av dagens styringsmodell for helsetjenesten (1). Forfatterne har lansert  
Helsetjenesteaksjonen, nå med støtte fra både andre helsearbeidere og «folk flest» (2).  
Initiativet er møtt med flere spørsmål. Her svarer vi på noen av dem.

Helsetjenesteaksjonen: 

Hva vil vi ha i stedet?
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svare for dem ved valg, ikke av enheter 
uten demokratisk kontroll (5). Men å 
fjerne RHF’ene er ikke ensbetydende 
med å fjerne regionale hensyn, se neste 
punkt. 

2. Avskaffe styrene i sin nåværende form
I stor grad tjener styrene som alibi  
for administrasjonens beslutninger. 
Modellen med lokalpolitikere i syke-
husstyrene har heller ikke fungert 
godt. Geografiske kamper forsvinner 
ikke, men de blir ujevne når lokal styre- 
representasjon er skjevfordelt. Det 
oppstår lett lojalitetsbånd og uheldige 
bindinger mellom administrasjonen  
og styret. Et bedre alternativ er at syke-
husledelsen rapporterer direkte til f.
eks. en sykehusavdeling i HOD som er 
oppdelt i regionale underavdelinger, 
men man fjerner likevel et forvalt-
ningsnivå. Sykehusledelsen må samti-
dig sørge for at avgjørelser er forankret 
i faglig konsensus fra fagmiljøene. 

3. Avskaffe tverrgående avdelinger 
som ikke er forankret i fagmiljøene
Det er godt dokumentert at ledere bør 
ha nærhet til dem de skal lede. Det 
finnes eksempler på at tverrgående 
avdelinger har vært vellykket, men 
bare når de har vært tydelig forankret  
i fagmiljøene. Det vanlige er derimot  
at slike ledere kommer for langt unna 
miljøene de skal lede. Ikke sjelden blir 
de også oppfattet som representanter 
for ett av sykehusene, med ledsagende 
favorisering av miljøet der og mistillit 
fra de andre sykehusene og lokalisa-
sjonene. Dette sår frustrasjon og for-
tvilelse i den «tapende» avdelingen. 
Flinke kolleger søker seg bort, rekrut-
teringen svekkes og pasientbehand-
lingen lider.

4. Slutte å bruke innsatsstyrt finansiering 
(ISF) for fordeling internt i sykehusene
Kronikkforfatterne har ikke sagt at ren 
rammefinansiering er det eneste rikti-
ge.  Men i Norge bruker vi ISF med 
DRG-systemet på en annen måte enn 
det var tenkt. Dagens Næringsliv be-
skriver hvordan det manipuleres med 
diagnoser av økonomiske årsaker: «Det 
er klokt at finansieringen av sykehuse-

ne er knyttet til aktivitet. Det må ikke 
bli lønnsomt å behandle færrest mulig. 
Vi trenger også et system for registre-
ring av hva som utføres i det offentlige 
helsevesenet. Men hvor nært knyttet 
til hverandre skal kodingen av diagno-
ser og den innsatsstyrte finansieringen 
(ISF) være? Hvordan unngå at kunn-
skap om hvilke diagnoser som utløser 
penger, fører til at leger vrir på diagno-
sene?» (6).

Jon Magnussen, professor i helseø-
konomi, sier at sykehusene har gjort en 
viktig feil ved at de har latt ISF-inntek-
tene gå direkte til den enkelte avdeling: 
«Helsepersonell skal tenke behandling 
og ressursbruk, ikke inntekter» (7). Når 
man bruker systemet på avdelingsnivå, 
er det fare for at medisinske avgjørel-
ser påvirkes, og man prioriterer økono-
misk lønnsomme pasienter. Når det 
ansettes egne fulltids DRG-kodere ved 
sykehusene, er det et varsku om at 
systemet ikke fungerer. 

5. Avvikle internfakturering i  
den offentlige helsetjenesten
Det er ikke akseptabelt at avdelinger 
internt i sykehus diskuterer hvem som 
skal betale for medisiner til en pasient. 
Det er heller ikke akseptabelt at syke-
hus og kommunehelsetjenesten kappes 
om å få pasienter «ut av mitt budsjett 
og inn i ditt».  Pasientene blir kastebal-
ler og betraktes som noe «ulønnsomt». 
Samarbeidet lider, og det skapes et 
unødvendig byråkrati for å holde orden 
på alle regningene man sender til hver-
andre.

6. Slanke byråkratiet
22. juli-kommisjonen dokumenterte at 
det er et problem at ansvaret for nasjo-
nal beredskap er spredd på alt for man-
ge direktorater og tilsyn.  Samtidig 
hevder helseministeren at helsetje-
nesten har god kvalitet, nettopp fordi 
den administreres og kontrolleres av 13 
direktorater og tilsyn.  Vi tviler ikke på 
at ansatte i helseadministrasjonene 
også ønsker mest mulig effektive og 
gode helsetjenester.  Problemet er at de 
er blitt så mange med så mange pro-
sjekter og aktiviteter som påvirket 
arbeidsdagen vår. De fortrenger kjer-
neoppgavene, som er å behandle pasi-

Aktuell lenke
www.helsetjenesteaksjonen.no
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enter. Arbeidsgruppene og dokument-
mengden gir verken bedre pasient- 
behandling eller mer effektiv ressurs- 
bruk. I en tid der det diskuteres om vi 
har råd til å behandle pasienter med 
nye og dyre medikamenter, er det på 
sin plass å spørre om vi har råd til å 
betale for et system med omtrent 
 dobbelt så mange administrative 
 årsverk som legeårsverk. 

7. Politikerne må lede, ikke detaljstyre
Detaljstyring og mange mål fører til 
dårlig ledelse, slik det også ble påpekt  
i 22. juli-kommisjonens rapport. Like-
vel satte HOD nettopp ny rekord i 
antall detaljerte mål i sine styrings-
dokumenter: Totalt skal Helsedirekto-
ratet i 2013 løse 285 ulike oppgaver  
og oppnå mål etter 69 ulike stati-
stikker. I fjor var det 195 mål. I Skott-
land har man gått den motsatte vei:  
der man har gått vekk fra over 100 
detaljerte kvantitative aktivitetsmål  
og skal ned i 6 brede, kvalitative mål (4). 
Noe liknende bør være mulig, også i 
Norge.

Overvåkning, rapportering og detalj-
styring invaderer områder som tradi-
sjonelt har vært gjenstand for helse-
faglig skjønn og individuell vurdering. 
Med tiden vil vi få helsearbeidere som 
er disiplinerte og lojale, men som  
mangler arbeidsglede, yrkesstolthet  
og individuell ansvarsfølelse (8). 

En helsetjeneste i stadig utvikling
Helsearbeidere blir ofte beskyldt for å 
mangle endringsvilje. Sannheten er at 
helsetjenesten er i konstant endring, 
ofte drevet fram av motiverte ansatte. 
Fremtidens endringer må bygge på 
kunnskapen og erfaringen som finnes 
hos helsearbeiderne. De sykehusan-
satte bidrar aktivt i den medisinsk- 
teknologiske utviklingen og vil alltid 
lede an i denne. Vi må likevel slutte å 
sløse energi og penger på at helsebyrå-
krater og konsulentbyråer planlegger 
endringer og såkalte «effektiviserings-
tiltak» vi på gulvet vet ikke vil virke. Et 
eksempel er OUS-prosessen, der den 
samlede utgiften til konsulentbyråene 
har vært ca. 3 milliarder kroner (9). 
Dette er like mye som årsbudsjettene 
til flere av helseforetakene. 

Vi er blitt bedt om å svare på hvor-
dan våre endringsforslag vil virke inn 
når befolkningen øker, vi blir eldre og 
ventelistene er lange. Uansett hvordan 
vi organiserer helsektoren i fremtiden, 
må vi skjele til disse spørsmålene. Det 
finnes ikke noe lettvint svar. Årsaken 
til de lange ventelistene er kompleks 
og et resultat av bl.a. sykdomspano-
rama, befolkningens forventninger, 
medisinsk praksis, organisering av 
helsetilbudet og kodefokus. Det er 
vanskelig å se at forslagene våre vil 
virke negativt på ventelistene. Når vi 
skal planlegge fremtidens helsetje-
nester, bør vi unngå sentralt drevne 
skrivebordsreformer, men ta utgangs-
punkt i oppgavene som skal gjøres  
og organisere oss deretter. 

Konklusjon/ oppsummering
Helsearbeidere har ikke bare rett,  
men plikt til å delta i den offentlige 
debatten som gjelder viktige sam-
funnsspørsmål. Vårt samfunnsansvar 
består også i å si fra når systemene  
ikke fungerer, når konsekvensen er 
dårligere pasientbehandling. Det 
 særegne med Helsetjenesteaksjonen  
er at den samler engasjerte borgere 
helsearbeidere på tvers av profe-
sjonene.  

Endringsforslagene våre er radikale, 
men de er praktiske og fullt mulig å 
gjennomføre. Spørsmålet er om den 
politiske viljen er til stede. Vi ser at 
både høyre- og venstresiden i norsk 
politikk har uttrykt støtte til flere av 
aksjonens mål (10). 

Helsetjenesteaksjonen er parti-
politisk nøytral. Alle interesserte kan 
registrere seg på nettsiden www.helse-
tjenesteaksjonen.no og motta informa-
sjon, skrive innlegg og delta i disku-
sjoner. Helsetjenesteaksjonen er en 
dynamisk bevegelse som formes av 
dem som engasjerer seg i initiativet. 
Men fast står de grunnleggende 
 v erdiene med menneskelighet og  
faglighet i sentrum.  •
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Forslaget fra Helsedirektoratet går  
i korthet ut på at turnustjenesten 

beholdes i sin nåværende form: 1 års 
sykehustjeneste (indremedisin, kirurgi, 
eventuelt også psykiatri), deretter et 
halvt år i allmennmedisin. Lite 
endringer her altså. Den store endr-
ingen blir at turnus nå inngår som  
en del av spesialistutdanningen. 

En annen stor endring i forslaget er  
at grenspesialitetene i kirurgi og indre-
medisin foreslås omgjort til hovedspesi-
aliteter. Helt separate løp langs hoveds-
pesialiteter foreslås det derimot ikke: 
Spesialistutdanningen etter autorisa-
sjon/medisinstudiet deles opp i tre 
deler med varierende, og spesialitets-
spesifikke lengder. Del 1 skal tas før del 
2 som normalt tas før del 3. Del 1 er 
turnustjenesten. Del 2 skal være felles 
for relaterte faggrupper; e.g. kirurgisk 
”common trunk”, og ha en varighet fra 
0 til 3 år. Varigheten vil være spesifikk 
for de enkelte områdene. Del 3 skal 
inneholde de mer spesialitetsspesifikke 
kompetanser og ha en varighet fra 2 til 
4,5 år. I tillegg kommer gjennomgående 
opplæring i kompetansemoduler innen 
etikk, kommunikasjon, ledelse m.m.

Salen hang seg opp i tidsaspektene, og 
på direkte spørsmål fra en plastikkirurg 
om det nå var meningen at man skulle 
kunne bli spesialist på 6 til 6,5 år etter 
medisineksamen var Aarseths svar et 
betinget JA! Vi var flere som ble stille. 

Spesialiseringsløpet
Hvordan har så Helsedirektoratet 
tenkt seg at en slik effektivisering skal 
gjennomføres? Det er en gjennomgå-
ende og økende bekymring fra nær 
samtlige spesialitetskomiteer over at 

utdanningskandidater er for mye i 
produksjon og for lite i direkte opp-
læringsaktiviteter. Aarseth uttalte at 
arbeidsgiver nå må pålegges større 
ansvar, og et «linjeskifte» ble bebudet 
der større vekt skulle legges på lær-
ingsutbytte til LIS enn på drift. I til - 
l egg ble det skissert en omlegging av 
kursvirksomheten til mer e-læring 
under universitetenes ansvar. Aarseth 
avsluttet med å beskrive forslag til ny 
rådsstruktur for å ivareta spesialiser-
ingen: Til forveksling lik Legeforening-
ens struktur, men med HOD og så 
Helsedirektoratet på toppen.

Økte kostnader 
Å ta LIS vekk fra produksjon vil koste; 
de må erstattes av mer kostbar spesia-

listarbeidskraft. (Finnes disse?)  
Direktoratet mener likevel at en tids-
effektivisering av utdanningen på 2  
år vil redusere det totale antall LIS i 
systemet og gi reduserte kostnader.  
I rapporten nevnes også innsparinger 
som Helseforetakene vil få ved at det 
blir mindre feildiagnostisering fordi 
mer erfarne leger skal erstatte LIS.  
Men initialutgifter vil påløpe. Univer-
sitetene vil få økte utgifter på kursvirk-
somhet, det samme vil Direktoratet 
med drifting av rådsstrukturen. 

 
Ut på bred høring 
Parallelt med Legeforeningens eget fors- 
lag om spesialitetsstruktur skal direkto-
ratets forslag nå ut på bred høring med 
frist til 20. juni. La høre fra deg!

Spesialitetsstruktur
   Innlegg av Einar 
Klæboe Kristoffersen, 
Avdelingssjef/Professor
Avdeling for immunologi  
og transfusjonsmedisin
Haukeland universitets-
sjukehus

Spenningen var stor da assisterende helse
direktør Hans Petter Aarseth entret talerstolen 
på det årlige seminaret for spesialitetskomi
teene på Soria Moria 67. mai. Han presenterte 
for første gang Helsedirektoratets forslag til  
ny spesialitetsstruktur i Norge.

Del	  1:	  Felles	  pla+orm	  	  for	  alle	  	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Grunnutdanning	  –	  Cand.	  Med.	  

Del	  2:	  	  Felles	  	  
pla+orm	  for	  	  
grupper	  av	  fag	  

Del	  3:Unik	  
for	  hver	  
spesialitet	  

6	  år	  

	  Del	  1:	  1	  ½	  år	  

Del	  2:	  0	  -‐3	  år	  

Del	  3:	  2-‐4	  ½	  år	  Del	  3:Unik	  
for	  hver	  
spesialitet	   Del	  3:Unik	  

for	  hver	  
spesialitet	  

	  

Del	  3:Unik	  
for	  hver	  	  
spesialitet	  

Forslag til ny grunnstruktur i 
spesialistutdanningen 
med kompetanseplattformer 

-‐	  Felles	  
obligatoriske	  
kompetanse-‐
moduler	  

	  
Del	  2:Felles	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
pla+orm	  for	  	  
grupper	  av	  fag	  

	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
Del	  2:	  Felles	  	  pla+orm	  
for	  grupper	  av	  fag	  

	  

Del	  3:Unik	  
for	  hver	  	  
spesialitet	   Del	  3:Unik	  

for	  hver	  	  
spesialitet	  

››
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Et eget prosjekt utfører denne gjen-
nomgangen, og arbeidet er nå i sin 

avslutning for levering i juni 2013. Paral-
lelt med dette prosjektet har  Helsedir- 
ektoratet også en rekke andre oppdrag, 
blant annet vurdering av bruk av kompe-
tanseområder, spesialistutdanning hos 
private avtalespesialister, ny turnusord-
ning, etablering av ny spesialitet innen 
rus og avhengighetsmedisin mm. 

Prosjekt spesialitetsstruktur og –inn-
hold har hatt en intern prosjektgruppe,  
4 store temasamlinger med bred deltak - 
else fra fagmiljøene, løpende kontakt med 
Legeforeningen, dekanene og RHFene. 
Flere store arbeidsgrupper med fagfolk 
har utredet konkrete  problemstillinger.

Noen underliggende forhold har 
betydning for de anbefalingene som 
gjøres: Ny turnustjeneste skal være en 
del av spesialistutdanningen (autorisa-
sjon oppnås etter embetseksamen), det 
foreligger en prinsipiell beslutning om 
at LIS-stillinger i hovedsak skal være 
faste, det er bred enighet om at vi skal 
ha en nasjonal spesialistutdanning som 
er tilpasset det som vi ellers finner i 
Europa, og en samhandlingsreform 
som forutsetter at flere pasienter skal 
få helsehjelp i kommunene. I de 4 store 
temasamlingene deltok representanter 
fra de fagmedisinske avdelinger i Lege-
foreningen, RHF/HF og kommuner, 
arbeidsgiverorganisasjoner, KS, de 
medisinske fakulteter og pasientorga-
nisasjoner, foruten direktoratet.  Følg-
ende tema ble drøftet: hva er de største 

Helsedirektoratets vurdering 
av legenes spesialiteter

Spesialitetsutdanningen deles i 3, del 1er turnus, del 2 er  
basisdelen eller fellesdelen innen faget, 2 år innen kirurgi,  
3 år innen indremedisin, og del 3 er 34 år i hovedspesialitet. 
Helsedirektoratet legger ikke skjul på at deler av forslaget  
vil være kontroversielt, og at det medisinske hierarki blir  
utfordret som en konsekvens. Superspesialistenes makt  
og innflytelse begrenses.

›› Prosjektdirektør Hans Petter Aarseth 
og prosjektleder Irene Sørås
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driverne for endringer i spesialitetene, 
hvilke fremtidsscenarier kan man  
tegne og hvilke utfordringer og kon- 
sekv enser må vi møte. Basert på  
oppsummeringene fra de tre første 
temasamlingene ble det nedsatt  
6 arbeidsgrupper som fikk i oppdrag  
å drøfte hvordan spesialitetsstruktur 
og spesialitetenes innhold best kan 
utformes for å møte utfordringene. 
Disse arbeidsgruppene hadde litt  
forskjellig sammensetning, med hoved- 
vekt enten på kirurgi, indremedisin, 
allmennmedisin, labfag, bildediagno-
stikk eller psykiatri/rus, men alle had-
de også en mer tverrfaglig represen-
tasjon. Arbeidsgruppenes rapporter 
ble kommentert av direktoratet og lagt 
frem og diskutert i den 4. temasamlin-
gen. Deretter har direktoratet arbeidet 
videre med hva som skal fremgå i den 
endelige rapport som senest skal over-
sendes HOD like etter Legeforenin-
gens landsstyremøte i juni. 

En av de store utfordringer alle har 
trukket frem er de vanskelig forenlige 
krav om både god bredde og mer spesi-
alisert kompetanse hos den enkelte 
spesialist. Det har vært få forslag om 
endringer i innholdet i de enkelte  
spesialitetene, men noen ønsker om 
mer grenspesialisering og  subspesiali-
sering. Helsedirektoratet har lagt vekt 
på at den nasjonale spesialistordning 
skal være tilpasset den store variasjon 
av sykehus vi har i landet. Det vil der-
for foreslås at man som godkjent spesi-
alist har en basis spesialistutdanning 
som ikke tar opp i seg all kunnskap og 
kompetanse den enkelte spesialitet 
faktisk rår over. Spesialistutdanningen 
blir derved en felles basis for etterut-
danning tilpasset den enkelte spesia-
lists interesser og arbeidsoppgaver. De 
kirurgiske og indremedisinske spesiali-
teter skal hver ha en felles kompetanse- 
plattform som gir tilstrekkelig bredde- 
kompetanse for å kunne ha akuttmedi-
sinsk vaktansvar. Vi vil foreslå at leger  
i spesialisering i hovedsak skal ha 
 arbeidsoppgaver som er relatert til 
læring og perfeksjonering innen egen 
spesialitet, og i mindre grad være be-
lastet med rene «produksjons»-opp-

gaver. Videre foreslår vi at utdannings-
forløpene skal være mer strukturerte 
og i større grad ha løpende veiledning 
både på individ og gruppenivå. 

Det er bred enighet om at den gamle 
turnustjenesten har vært svært viktig, 
og det foreslås derfor å videreføre 
denne innen de samme rammer: 12 
mndr i sykehus og 6 mndr i kommune-
helsetjeneste. Dette vil omtales som en 
felles del 1 av spesialistutdanningen for 
alle spesialiteter. I denne vil det i til-
legg legges noen gjennomgående tema 
som kommunikasjon, forbedringsar-
beid, organisasjon og ledelse, forskn-
ingsforståelse, evne til å finne og bruke 
ny kunnskap, etikk, helselovgivning 
mm. Dette er moduler som vil gå igjen 
under hele spesialiseringsløpet. 

I del 2 av spesialistutdanningen vil 
det for mange fag være en felles faglig 
kompetanseplattform som har som 
hovedmål å gi nødvendig og tilstrekke-
lig breddekompetanse. For de indre-
medisinske fag foreslås 3 år, med tjen-
este i en enhet som har en generell 
innretning, for de kirurgiske fag 2 år 
tilsvarende. For andre grupper av fag 
er vi ennå (pr 10.4.) i diskusjonsfasen, 
men det kan være felles kompetanse-
plattform både innen psykiatri/rus og 
radiologi/nukleærmedisin.

I del 3 av spesialistutdanningen 
 arbeider kandidaten i det som skal bli 
hovedspesialiteten. Denne perioden kan 
være 3-4 år, og det er her direktoratet 
ønsker å gå noe lenger enn Legeforenin-
gens egen utredning. Vi forslår å omgjøre 
de eksisterende grenspesialiteter til 
hovedspesialiteter, også for de indre-
medisinske fag.  Som en egen ny hoved-
spesialitet ønsker direktoratet å utvide 
og styrke generell indremedisin til en 
spesialitet i mottaks- og indremedisin. 
For kirurgifagene anbefales å fjerne 
generell kirurgi og ta det generelle opp i 
gastrokirurgi.  For de andre spesialitetene 
vil det som i dag være noe obligatoriske 
tilleggsutdanningen i beslektede fagom-
råder, og for så vidt fremstår dette som 
disse fagenes del 2 av spesialistutdan-
ningen, men ikke i kronologisk orden. 

Som nevnt vil vi anbefale mer struktu-
rerte utdanningsløp. Vi vil avvikle valgfri 

sideutdanning og legge det valgfrie til en 
obligatorisk, men individuell etterutdan-
ning. Det foreslås obligatorisk veileder-
utdanning. Vi vil også foreslå at den 
enkelte utdanningskandidats kompetanse 
skal være gjenstand for en løpende evalu- 
ering. Utdanningene skal være mer styrt 
av læringsmål, og det må være systemer 
både hos arbeidsgiver og universitetene 
som kan sikre at læringsmålene nås. Vi 
vil ikke anbefale en spesialisteksamen.  
Vi vil heller ikke foreslå resertifisering 
som sådan, men derimot ha en etterut-
danningsplikt der plikten ligger både på 
den enkelte og arbeids giver. Etterutdan-
ningen skal være tilpasset de arbeids-
oppgaver den enkelte faktisk har eller vil 
få, og den skal være dokumenterbar. 

Våre forslag vil muligens ha konsekv-
enser for sykehusenes organisering og 
legenes stillingsstruktur. Spesialist-
godkjenning vil oppnås tidligere enn  
i dag, og noe færre leger vil være i ut-
danning, tilsvarende flere vil ferdig 
spesialister. De yngste og uerfarne leger 
bør i hovedsak bare ha vakt sammen 
med en mer erfaren lege, derved vil 
vaktbelastningen flyttes noe fra de  
yngste til de litt mer erfarne. Siden 
utdanningsstillingene blir faste bør det 
være faglig attraktive stillinger man kan 
gå til som spesialist, slik at det ikke 
stenges for rekruttering. Den største 
endringen vil imidlertid komme som 
konsekvens av etableringen av en opp- 
justert generalist innen mottaks- og 
indremedisin. Disse bør være ansvarlig 
for mottak av øyeblikkelig hjelp innlegg- 
elser, men også bemanne generelle 
sengeposter der pasienter med mer enn 
ett medisinsk problem får en helhetlig 
behandling, og der de andre spesialister 
får en mer konsulterende rolle. Genera-
listen bør også være ansvarlig for sam-
arbeid med fastlege og kommunehelse-
tjeneste for å planlegge og følge opp 
utskrivninger. Dette innebærer at en ny, 
svært sentral spesialitet etableres og at 
det medisinske hierarki muligens ut- 
fordres. «Superspesialist enes» makt og 
innflytelse begrenses til den mer elektive 
virksomhet, mens de store pasientgrupp- 
ene med multifarmasi og komorbiditet 
blir generalist enes ansvarsområde. •
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Spesialistutdanningen 
«fort og gæli’», eller «strukturert og målrettet»?

Av Gerd Tranø, overlege, gastrokirurgisk avdeling, St.Olavs Hospital››

Jeg ble i vinter forespurt om å delta i en gruppe som skulle utarbeide en rapport eller forslag  
til fremtidens kirurgiutdanning. Mandatet er gjengitt i Tabell 1. Denne arbeidsgruppen var en  
av flere som har arbeidet med de samme spørsmål, og en felles rapport skal utarbeides etter  
gjennomgang av alle gruppers arbeid. De ulike grupper har bred sammensetning, noen har  
vært oppnevnt i regi av Legeforeningen, og noen direkte under Helsedirektoratet, som nå har  
det formelle ansvaret for utdanning og godkjenning av sykehusspesialister. 

Den endelige rapporten sendes ut på høring til relevante instanser i løpet av mai/juni13.

TABELL 1:

«Helsedirektoratet skal bidra i Helse- og omsorgsdepartementets brede gjennomgang av organisering av spesialistutdanning. 
Ett av oppdragene omfatter en gjennomgang og vurdering av spesialitetsstruktur og innhold for leger med tanke på å sikre 
en fremtidsrettet spesialitetsstruktur, samt et kvalitativt godt og effektivt spesialiseringsløp.»

  «Arbeidet skal resultere i forslag til en spesialitetsstruktur for leger, både hovedspesialiteter og grenspesialiteter som 
gjenspeiler kommunenes og helseforetakenes faktiske og framtidige oppgaver, og som tar inn i seg nye og endrede kompe-
tansebehov som følge av utvikling av helsetjenesten og samhandlingsreformen, medisinskfaglig og teknologisk utvikling, 
samt demografiske endringer.»

Gruppen var bredt sammensatt av spesialister fra flere sykehusspesialiteter, fra ulike typer sykehus (geografisk,  
størrelse, organisering og tilgjengelige medisinske tjenester), og representanter fra begge kjønn, alle aldersgrupper,  
og med kort eller lang erfaring fra sitt fagområde. 

Problemstillingene som skulle diskuteres er gjengitt i Tabell 2. I løpet av noen møter, mailutveksling over knappe 3 mnd, 
skulle gruppen utarbeide et forslag som skulle munne ut i et skriftlig forslag/besvarelse av disse kjernespørsmålene.

TABELL 2:

1.  Vurdering av og forslag til en felles plattform for legers spesialistutdanning? 
2.  Hvilke spesialiteter trenger vi – basert på demografi, medisinsk og teknologisk utvikling, samhandlingsreformen m.m.? 
3.  Hva bør innholdet i spesialistutdanningene være?
4.  Hvordan bør oppbygningen av spesialiseringsløpene være med tanke på forbedring og eventuell forkortning?
5.  Skal det innføres tydeligere læringsmål i stedet for tidsramme evt i tillegg til tidsramme for utdanningen?
6.  Skal en form for kunnskapstesting innføres etter endt spesialisering?
7.  Skal det innføres en ordning med resertifisering?

Gruppen ble ledet av Erik Fosse, thoraxkirurg
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Arbeidsform:
Diskusjonene var åpne, og innholds-
messig kunne hver deltager ta opp 
tema man mente var relevant, viktig og 
adekvat. Man ble også oppfordret til å 
diskutere med sine kolleger på de ulike 
sykehus/i de ulike spesialiteter for å få 
med så mange argumenter/synspunkter 
som mulig.

Mandatet var imidlertid etter mitt 
syn i utgangspunktet nokså bundet idet 
man ønsker en kortere utdanningstid 
til ferdig spesialitet enn vi har i dag,  
og fjerning av det mange oppfatter som 
«unødvendig» tilegnelse av kunnskap 
og ferdigheter. På samme tid skal man 
naturligvis opprettholde en faglig kom-
petanse som ansees å kunne gi befolk-
ningen adekvate og forsvarlige helse-
tjenester. Den nye 
utdanningsstrukturen skal imidlertid 
passe inn i et land med spredt boset-
ning, få innbyggere og geografiske 
områder med til dels lange avstander 
og varierende klimatiske forhold som 
utfordrer transport og likeverdige 
helsetilbud til alle. 

Det forelå ingen bakgrunnsinforma-
sjon fra samfunnsvitere eller andre 
som kunne gi oss konkrete tall/progno-
ser over utviklingstrekk, tallfesting av 
befolkningsgrunnlag, aldersmessig 

sammensetning, sykdomspanorama, 
bosetningsmønster, arbeidsliv osv i 
fremtiden, dvs et tidsaspekt på ca 30 
år. Slike fremskrivinger/opplysninger 
må kunne sies å være en viktig forut-
setning når mandatet er å ta «demo-
grafiske hensyn» med som en forut-
setning for forslag til ny 
spesialistutdanning. 

Man må også kunne mene at det ikke 
er noen garanti for at medlemmene i 
gruppen innehar en fullverdig og frem-
tidsrettet oversikt over eget fags trender, 
hva gjelder teknisk utvikling/ferdig-
heter/personellbehov/utstyrsbehov, 
overslag over hvor mange prosedyrer 
eller pasientmøter som kreves i lær-
ingskurvene innenfor sitt fag osv.  
Dette er etter mitt syn en svakhet i en 
rapport som skal danne grunnlag for 
beslutninger om fremtidens spesialist-
utdanning – innhold og struktur.

Konklusjon:
Gruppens konklusjon endte i et fors - 
lag som i grove trekk går ut på at de 
kirurgi ske spesialiteter skal bli hoved-
spesialiteter, og hvor grenspesialiteten 
Gastrokirurgi også må ta hånd om det 
som er generelle kirurgiske lidelser. 
(Jeg vil anta at det innenfor Gastro-
kirurgimiljøet vil bli en diskusjon 

hvorvidt det skal deles i Colorectalki-
rurgi og Hepatobiliær kirurgi, men 
dette var ikke et tema i denne arbeids-
gruppen).

Man mente at dagens Turnustjeneste 
i all hovedsak skal videreføres med 1,5 
år felles/obligatorisk tjeneste for alle 
leger. Læringsmål her skal være basale 
ferdigheter i diagnosestilling/triagering 
og behandling av syke/skadde. Deretter 
skal kirurgiske utdanningskandidater 
ha en felles utdanningsperiode på 2 år, 
hvor grunnleggende kirurgisk teknikk, 
diagnostisering, tilegnelse av vaktkom-
petanse, triagering av syke/skadde osv 
skal læres på et nivå hvor man er vakt-
kompetent. Til slutt ønsker man at 
grenspesialiseringen skal være 3 år 
under en strukturert teoretisk og 
 praktisk utdanning innen hhv urologi, 
gastrokirurgi, thoraxkirurgi osv. Man 
vil da i teorien kunne utdanne en 
 spesialist i en kirurgisk grenspesiali-
sering på ca 6,5 år. 

Hvilke institusjoner skal så tilby 
denne utdanningen? Her ser man for 
seg at en arbeidsgiver vil inngå en 
«kontrakt» med utdanningskandidat, 
hvor kandidaten garanteres sin utdan-
ning mot rotasjonsordninger der hvor 
det er nødvendig eller ønskelig. Det er 
et åpent spørsmål om dagens sykehus-
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struktur vil kontinueres, eller om 
endringer blir nødvendig, eller kanskje 
allerede er ønskelig, faglig og politisk. 

Momenter:
Det ble foreslått å innføre en eksamen 
etter endt turnus for å sikre kunnskap/
ferdigheter og oppnådde læringsmål 
hos den enkelte kandidat. 

Læringsmålene for spesialistut-
danningen må defineres av hver enkelt 
grenspesialistforening, som er de 
eneste som har et faglig grunnlag for  
å kunne gjøre det. Korte utdannings - 
løp krever en strukturert og målrettet 
utdanning, og dette stiller krav til ar-
beidsgiver som må legge til rette for at 
kandidatene kan oppnå læringsmålene. 
Og til kandidatene om å føre logg over 
teoretisk og praktisk læring/ferdig-
heter.

Det ble påpekt at spesialistutdan-
ningen må være nasjonal, slik at en 
ferdig spesialist i prinsippet kan jobbe 
hvor man vil i Norge. Dette forhindrer 
ikke at arbeidsgiver kan stille krav til 
spesiell kompetanse, for eksempel i 
vaktsammenheng, ved ansettelser.

Det ble også påpekt at man må ha en 
spesialistutdanning som er sammen-
lignbar med andre land, i alle fall Euro-
peiske land (selv om det i disse land 
heller ikke er noen enhetlig utdanning), 
slik at utveksling/arbeid i andre land/
hospitering i andre land kan være 
 mulig med en norsk spesialistut-
danning. Spesielt vil det være viktig 
nettopp fordi vi har et lavt befolknings-
grunnlag, og internasjonal trening/
hospitering/læring/arbeid kan være 
gunstig/ønskelig i enkelte fag/perioder 
av utdanning/videreutdanning for å 
holde en god medisinsk standard.

Spesialisteksamen ble ikke anbefalt. 
Man var enig i at en strukturert prak-
tisk utdanning, og teoretisk utdanning 
med eksamener på de teoretiske kurs i 
motsetning til de enkle kursprøvene 
som nå eksisterer, vil være en bedre 
metode for å sikre kvalitet på spesial-
istene.

Det var enighet om resertifisering av 
sykehusspesialister på lik linje med 
allmennleger. Nødvendig tid til kurs/

lesing/hospitering for slik resertifi-
sering skal ikke gå på bekostning av 
den avtalefestede Overlegepermisjonen. 
Resertifiseringen anbefales å basere 
seg på CME-prinsipp, dvs kongresser/
kurs tilsvarende dagens system.

Det var enighet i gruppen om at 
akademisk kompetanse må prioriteres, 
dvs at enhver sykehusavdeling bør ha 
leger med akademisk utdanning (i 
praksis doktorgrad). Noen mente at 
Universitetssykehusene burde stille 
større krav til antall leger med doktor-
grad enn andre sykehus. Her må man 
huske at Universitetssykehus OGSÅ er 
lokal/sentralsykehus for store befolk-
ningsgrupper, så «arbeidshester» trengs. 

Det var enighet om at det bør etabl-
eres et Spesialistråd (National board), 
dvs en institusjon/organisasjon med 
kontinuerlig «sørge for» funksjon. 
Dette rådet må ha tung faglig for-
ankring, men må også ha medlemmer 
som representerer sykehuseier. Spesia-
listråd skal håndtere sertifiseringer, 
godkjenninger, søknader og klagesaker.

«Funderinger» 
 som kanskje deles av andre…..?
Vil den foreslåtte modellen kreve rota-
sjoner/flyttinger/pendlinger under 
utdanningsløpet? Sannsynligvis ja. 
Hvordan vil det påvirke rekruttering  
til kirurgiske fag? (eller sykehusspes-
ialister om det også skal omfatte andre 
fag, eks intervensjonsfag: cardiologi, 
radiologi, og fag med valgfri kirurgisk 
spesialisering, eks gynekologi, ØNH, 
øye). Kan vi forvente at yngre kolleger 
vil eller kan flytte/pendle i en periode  
i livet hvor de fleste etablerer seg med 
bolig, familie og barn? Den alminnelige 
«tidsklemma» vil i mine ører nærmest 
høres ut som en feriekoloni i forhold til 
en mer eller mindre omfattende «rota-
sjonskarusell».

Allerede i dagens sykehussystem blir 
forskning, fagutvikling, fordypning, 
opplæring og undervisning nedpriori-
tert i forhold til «produksjon». Det  
vil bli stilt større krav til pedagogisk 
kompetanse for å oppnå læringsmålene, 
bl.a. vil det bli et tema om veiledere 
skal ha en formalisert veilederut-

danning. Det vil bli stilt krav til u t-
danningskandidat om å føre «logg-
bok» over sin utdanning, teoretisk og 
praktisk/ferdigheter, og det vil bli stilt 
krav til arbeidsgiver om tilretteleggelse 
av den praktiske tjenesten slik at ut-
danningskandidatene får en reell  mulig- 
het til å oppnå ferdigheter/kunnskap/
læringsmål.  Tror man at ned korting av 
utdanningstiden vil øke «inntjeningen» 
ved at spesialister på sykehus raskere 
kommer i «produksjon»? 

Det har naturligvis vært en diskusjon 
også i denne gruppa om lengden på de 
ulike «bolkene» i et utdanningsløp. Det 
ble påpekt at dagens spesialistutdan-
ning er (uforholdsmessig?) lang, med 
en gjennomsnittlig tid til hovedspesia-
litet (generell kirurgi) på 8 år (formelt 
6 år), og ytterligere 3-4 år for grenspe-
sialitetene, noe varierende mellom de 
ulike fag. Dette anses som et problem 
fordi spesialistene er over 40 år før de 
er overlegekompetente, og man mener 
det ikke er gunstig at en kirurg som 
ikke skal operere for eksempel mage-
sekk, må ha vært gjennom den trenin-
gen før man kan bli spesialist i for 
 eksempel endokrin kirurgi. Problemet 
har vært diskutert i mange år. 

Ved at lov om arbeidstidsbestem-
melser også gjelder leger, rammer det 
spesielt prosedyrefag. Man opererer 
færre pasienter om natta, og oftest  
med mer «banale» tilstander. Utdan-
ningskandidater på nattevakt må være 
hjemme på dagtid, når diskusjoner, 
multidisiplinære møter, mer avanserte 
operasjoner foregår. Tjenesteplanene 
er kortere, dels av økonomiske hensyn, 
arbeidsgiver må spare lønnsmidler, og 
dels fordi man nå kan velge om man vil 
jobbe 40 eller 46 timers uke. Alle som 
har jobbet i kirurgiske fag, utdan-
ningskandidatene inkludert, ser det 
som et problem at det er for lite til-
stedeværelse på dagtid, når den 
 praktiske læringen foregår. 

Det er også noe underlig at man 
fortsatt aksepterer at leger er de eneste 
langtidsutdannede som ikke bare har 
«plikttjeneste» (turnus, som man for 
øvrig ofte må vente på….), men i tillegg 
ikke får faste jobber før man er ferdig 

LANDSSTYRESAK:
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spesialist. (Om man for eksempel sam-
menligner leger med psykologer, er det 
vel ingen som tror at en ny-utklekket 
psykolog får alene-ansvar for en kom-
plisert kasus eller barnevernssak første 
arbeidsmåned. Psykologer får imidler-
tid faste stillinger på sine arbeids-
plasser til tross for det, og så får man 
naturligvis oppgaver etter hvert som 
man behersker de, med eller uten 
 supervisjon/bistand). 

Noen hevder at faste stillinger blir 
«propper» i utdanningssystemet. Vel, i 
våre naboland har man hatt faste le-
gestillinger (ikke-spesialister) i mange 
år, og de har ikke rapportert om noen 
slik propp i utdanningen.

Jobb-glidning er blitt et populært 
uttrykk, og brukes bl.a. om å lære opp 
for eksempel sykepleiere til rutine-
pregede prosedyrer som tidligere har 
vært utført av leger. Eks sigmoideoskopi. 
Utmerket, men da bør vel disse syke-
pleierne også lære opp spesialistkandi-
dater (leger) i prosedyren? Eller skal 
trening i scopi for spesialistkandidater 

forringes, noe som kunne tenkes å på-
virke behandling av blødende magesår? 

Hva med å «skli jobber tilbake» fra 
leger til der arbeidsoppgavene hører 
hjemme, eks til merkantilt personale? 
Det er ingen grunn til å lønne kirurger 
som dyre (og dårlige) sekretærer. Det 
er vel bedre, i det minste fra et økono-
misk perspektiv, at vi driver pasient-
rettet arbeid?

Bosetningsmønster og ulike typer 
sykehus, vaktordninger er også viktige 
momenter i diskusjonen. Jo «smalere» 
spesialisering, jo større krav til flere 
kirurgiske spesialister på vakt sam-
tidig. Eller skal noen sykehus kun  
skal ha «stabiliserende funksjon» for 
videresending av pasienter som trenger 
behandling som ikke er tilgjengelig på 
det geografisk nærmeste sykehus. 

Kunne det tenkes at man fra politisk 
hold ønsker å legge ned/slå sammen 
sykehus, gjøre om noen av de minste 
sykehusene til distrikts-medisinske 
sentre, men vet at slike vedtak vil være 
«politisk selvmord», jfr fakkeltog for 

lokalsykehus/fødeavdelinger osv? I 
så fall er det jo genialt å overlate til 
fagmiljøene å sette nasjonale/faglige 
standarder, for deretter å be om doku-
mentasjon for at de ulike institusjoner 
oppfyller disse kravene. De som ikke 
kan dokumentere, blir naturligvis fra-
tatt funksjonene. (Ved forrige sverdslag 
om funksjonsdeling, Osloprosessen, 
fulgte man prinsippet «tenk på et tall» 
dvs befolkningsgrunnlag for ulike 
funksjoner/pasientgrupper. Det var  
vel ikke udelt vellykket?)

Det er kanskje riktig å legge ned 
noen av de eksisterende sykehus som 
akuttsykehus fordi et komplett sykehus 
er et for stort apparat å ha gående på 
døgnbasis på for mange steder i deler 
av landet. Det er kanskje bedre å styrke 
prehospitale tjenester, legevakter og 
stille krav til hva som skal tas hånd  
om uten innleggelse på sykehus ( jfr 
LEON-prinsippet). Dersom vi hadde 
hatt oppdaterte demografiske fakta, 
kunne et fornuftig forslag for eksempel 
være å omgjøre et lite lokalsykehus til 
legevakt, tilsynsboliger, sykehjem eller 
annet som befolkningen i det nedslags-
området har behov for. 

Det er nok reelle uenigheter leger 
mellom, og mellom andre som er mer 
eller mindre meningsberettiget, hva 
gjelder «lengde og bredde» på utdan-
ningen av kirurger. Er en bred utdan-
ning gunstig, har kirurgiske ferdig-
heter overføringsverdi uavhengig av 
hva slags kirurgi man driver? Jeg me-
ner ja. Andre mener læring av ferdig-
heter eller medisinsk praksis man selv 
ikke skal bedrive, er «unødvendig» 
eller tidrøvende, og går på bekostning 
av det man skal drive i sin daglige 
praksis. Jeg mener også at utdanningen 
av kirurger etter dagens utdannings-
struktur kunne vært vesentlig bedre 
organisert, og dermed ville tiden det 
tar blitt kortere, og kvaliteten på  
spesialistene bedre. Det er vanskelig å 
gjennomføre i et sykehussystem med 
inntjening som første (og eneste?) 
prioritet, med dårlig logistikk, mangl-
ende støttefunksjoner for medisinsk 
personell, og en IT-verden som er  
forhistorisk – og ineffektiv.  • 
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Det var den gang nylig foretatt en 
endring i spesialitetsreglene, og 

sentralstyret ønsket å se effekten av 
denne endringen først. En ny arbeids-
gruppe nedsatt av sentralstyret går nå 
inn for at alle de kirurgiske grenspesia-
litetene blir hovedspesialiteter. Det 
innføres en felles utdanningsperiode, 
såkalt kalt «common trunk», og gastro-
kirurgi  overtar mye av vaktarbeidet 
som i dag er generell kirurgi.

Kirurgi som fag er pr definisjon 
 prosedyrefag. Endring i arbeidsmiljø- 
lov, tariffavtaler og arbeidsorganisering 
gjør at det tar lang tid å bli ferdig  
spesialist, i gjennomsnitt ca 9 år, selv om 
spesialistreglene setter en minimums- 
tid på 6,5 år. Kirurgi ser en relativt lav 
andel kvinner, 32 %, mens andre vakt-
tunge fag som anestesi og gynekologi 
hhar 40 og 80 % kvinner. Faglig/tekno-
logisk utvikling i seg selv, og kvalitets/
volum krav generelt fører også til en 
sentralisering, og for å oppnå stort nok 
volum på prosedyrene ønsker arbeids-
gruppen at utdanningslegene raskere 
skal komme i gang med den nåværende 
grenspesialiseringen. Gruppen mener 
at omlegging til hovedspesialiteter vil 
være et riktig skritt. Man viser her til 
utviklingen for brystkirurgi etter at 
denne ble en egen grenspesialitet 
innenfor generell kirurgi paraplyen.

Vaktarbeid tar svært mye av utdan-
ningstiden, og ved en overgang til 
 hovedspesialiteter vil dette raskere 

kunne spisses til arbeid i hovedspesia-
litetene. Gruppen foreslår derfor følg-
ende utdanningsløp:
1.  Kirurgisk basisutdanning 2 år. Inn-

hold generelle prosedyrer og gene-
relle kurskrav, med hovedvekt på 
tilvenning til faget og introduksjon 
til kirurgi som fag/håndverk. Mini-
mum 6 mndr ved gastrokir avd og  
3 mndr ved urologisk avd.

2.  Hovedspesialitet 4 år.
Det må lages langt mer strukturerte 

utdanningsløp , som legger mer vekt  
på utdanningsaspektet sammenlignet 
med sykehusenes behov for drift.

Konsekvensene av en slik omlegging 
vil være at gastrokirurgi endres til å 
inkludere mye av generell kirurgi. Tall 
fra Haukeland viser at akutte innlegg-
elser fordeler seg som følger: 74 % 
gastrokirurgi, 21 % urologi, 5 % kar-
kirurgi, 1 % brystkirurgi. Det at gastro-
kirurgi blir langt på vei det vaktbær-
ende faget, og at LIS i de andre hoved - 
spesialitetene skjermes for denne 
delen av vaktbelastningen gir store 
utfordringer for denne hovedspesiali-
teten. Antall leger som må til for å 
dekke vaktbe hovet, vil føre til at det 
etter hvert blir mange ferdige spesia-
lister. For mange? Vil dette føre til at 
volumet for hver enkelt blir for lite? 
Dette må utredes videre.

Videre vil en slik endring føre til at 
de erfarne utdanningskandidatene blir 
borte fra det generelle kirurgiske mot-

taket, og dermed øker behovet for å få 
mer erfarne leger i mottak, en annen 
diskusjon som er oppe i tiden. Er kirurgi 
like egnet som medisin  for mottaks-
medisin, egen spesialitet  kun for 
 mottak for raskt å kunne avklare 
 pasientene og få dem videre i systemet? 
Gruppen konkluderer med at man ikke 
går inn for dette i kirurgi , men ser at 
samfunnets krav om økt kompetanse  
i fremre rekke vil kreve økt kapasitet 
og økte kostnader.

Gruppen er kjent med at en  parallell 
gruppe har sett på situasjonen for indre- 
medisin, og at denne gruppen ikke 
ønsker omdanning til hovedspesiali-
teter, dog med unntak av kardiologi 
som vel langt på vei kan kalles et prose- 
dyrefag. Det at kirurgi og indremedisin 
velger hver sin hovedretning har vært 
drøftet, men blir ikke sett på som et 
hinder for at de kirurgiske grenspesia-
litetene kan bli hovedspesialiteter. Selv 
om den stadig voksende befolkningen 
vil ha mange sykdommer samtidig,  vil 
pasientene være tjent med høy kvalitet 
på hver av prosedyrene de evt må 
 gjennomgå, for å få best mulig resultat 
og færrest mulig komplikasjoner. Her 
er nok spisskompetansen allikevel 
viktigst, selv om man må ha en bredde-
tilnærming til pasienten, slik at hjelp 
fra de forskjellige (nye) hovedspesiali-
tetene ikke fører til at pasienten faller 
mellom manges definerte ansvars-
områder.  •

Av Arne Laudal Refsum, redaksjonskomitéen››

Les alle landsstyresakene her:   https://legeforeningen.no/Om-Legeforeningen/Organisasjonen/ 
Rad-og-utvalg/Landsstyret/Legeforeningens-landsstyremote---4-66-2013/

LANDSSTYRESAK:

Ny spesialitetsstruktur i kirurgi
Rapport fra Legeforeningens «kirurgi-gruppe»

Ortopedi ble egen hovedspesialitet i 1997. Det har fra flere av grenspesialitetene i kirurgi 
vært ytret ønske om at også disse skulle bli hovedspesialiteter, men da Norsk Urologisk 
forening fremmet dette som formelt forslag i 2008 ble dette avvist med at tiden ikke var 
moden.
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Denne debatten har en tendens til 
kun å dreie seg om fastlegenes 

eventuelle mulighet til å reservere seg 
mot å henvise kvinner til abort ved 
gynekologiske avdelinger. Gynekolog-
ene har en lovfestet rett til å reservere 
seg mot å delta ved abort. Men denne 
debatten burde dreie seg om så mye 
mer av de utfordringene vi kommer  
til å stå ovenfor i årene som kommer, 
og som ikke får dette underliggende 
 snevet av kvinnediskriminering. 

Sentralstyret nedsatte våren 2012 en 
arbeidsgruppe som ble bedt om å be-
handle hvordan legers personlige over-
bevisningsgrunner skal håndteres 
innenfor helsetjenesten, og prinsipi elle 
etiske spørsmål rundt dette. Fristen ble 
satt til 1.februar 2013, og etter høring i 
organisasjonen tas det sikte på bred 
debatt på Landsstyremøtet i juni i år.

Organiseringen av helsetjenesten:
Er det gitt at allmenhelsetjenesten i all 
fremtid kommer til å være organisert 
som en offentlig organisert helsetjeneste, 
og hvor den enkelte fastlege må gjøre alt 
som tilligger en slik organisering? Uroen 
i 2012 omkring fastlegeforskriften viste 
jo at kollegaene var parate til å forlate 
denne offentlige tilknytningen og hvem 
skal da pålegge disse evt frittstående 
allmenlegene å ha pasienter i praksisen 
som utfordrer deres etiske integritet? 
Dersom Høyre og Fremskittspartiet 
vinner valget til høsten vil vi nok se en 
fremvekst av langt flere private sykehus. 
Disse vil temmelig sikkert ikke være 

underlagt dagens sterke sentralstyring 
som de offentlige sykehusene er. 
Reserva sjonsrett må altså diskuteres 
uavhengig av at vi i dag har en total  
offentlig organisering av helsetjenesten.

Nye områder som rituell omskjæring  
av gutter og surrogati/ eggdonasjon:
Rituell omskjæring av gutter ble  
foreslått å skulle inngå innenfor den 
offent lige helsetjenesten for å sikre at 
det er kompetent personell som utfører 
inngrepene, og at komplikasjonene kan 
ivaretas på en god måte. Men dette er 
et inngrep som medisinsk sett ikke er 
nødvendig, og ved kapasitetsmangel, 
hvordan skal det komme opp på priori-
teringslisten? Kan dette sammenlignes 
med omskjæring av kvinner som jo er 
forbudt ved lov? Skal det være reserva-
sjonsrett mot å delta i et slikt ikke 
 medisinsk indisert inngrep? Eggdona-
sjon og surrogati skjer allerede i dag. 
Er det riktig å bruke fattige kvinner i 
India til å bære frem barn for vellykkede 
homofile menn i Norge? Mindre kontro - 
versielt er etter hvert prøverørsbarn for 
lesbiske par, men hva med for enslige 
kvinner? Skal alt være en rettighet bare 
fordi det er teknisk og biologisk mulig?
 
Biomedisin:
Her skjer utviklingen svært raskt, slik at 
de fleste av oss ikke klarer å følge med 
på hva som er mulig utenfor våre egne 
små fagfelt. Legeforeningens rapport 
om biomedisin fra 2011 sier følgende : 
Leger vil kunne oppleve konflikter ved at 

de ønsker å bistå pasienter slik at de får 
behandling som ikke er tillatt etter norsk 
lov, på andre sider kan leger av dype 
overbevisningsgrunner ønske å reservere 
seg mot å bistå i behandling som er lovlig 
i Norge, men uforenlig med deres grunn-
leggende verdier. Et hovedprinsipp må 
være at en lege aldri må forsøke å hindre 
at en pasient får et helsetilbud som pasi-
enten har lovbestemt rett til.

Aktiv dødshjelp
Fremskrittspartiet foreslo i valgkampen  
i 2009 at pasientene skulle få rett til å 
kreve aktiv dødshjelp. Dersom dette 
 hadde fått flertall, ville hovedprinsippet 
Legeforeningen fastslo i avsnittet over 
pålagt oss å godta dette, enten aktivt 
eller passivt. I 2009 uttalte Legeforen-
ingen heldigvis upåklagelig tydelig: Lege- 
f oren ingen er klart i mot aktiv dødshjelp. 
Pasienten skal være trygge på at legen 
kommer for å hjelpe, ikke for å ta liv. 

Politisk system:
Vi lever i en politisk stabil del av verden, 
men vi skal ikke glemme at både i nazi- 
Tyskland og i Sovjetunionen ble den 
medisinske kompetansen misbrukt på 
makthaverenes premisser. Dette må vi 
ha en beredskap mot ved at den etiske 
refleksjonen alltid står høyt på den faglige 
arenaen, og ikke reduseres til å være for 
eller mot abort. Vi trenger en Legeforen-
ing som også er aktiv pådriver for å verne 
legers reservasjonsrett slik at vår etiske 
og faglige integritet både som enkeltleger 
og som legestand ivaretas.  •

Legers reservasjonsrett
Er reservasjonsrett bare noe vi forbinder med noen gamle mørkemenn fra «dalstroka innafor», 
som ikke bare er imot abort, men også mot å skrive ut prevensjonsmidler, og som ikke vil  
henvise lesbiske til prøverørsbehandling? Eller er dette noe langt mer viktig som kan berøre 
integriteten og autonomien til hver enkelt av oss? For meg som gastrokirurg er diskusjonen  
om aktiv dødshjelp den største triggeren for engasjement på feltet, og hvor jeg frykter at 
 dersom Legeforeningen ikke hele tiden i alle aspekter verner retten til å ivareta vår egen etiske 
integritet, så vil det være umulig å sette ned foten akkurat for aktiv dødshjelp.

Av Arne Laudal Refsum, redaksjonskomitéen››

Link til rapporten: www.overlegeforeningen.no
 http://legeforeningen.no/emner/andre-emner/publikasjoner/rapporter/biomedisin-status-scenarioer-og-anbefalinger1
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Bakgrunnen for Legeforeningens 
prosjekt var konkrete tilbakemeld-

inger fra fagmiljøene. Flere kirurgiske 
fagmiljøer mente at tiden var moden for 
å konvertere de kirurgiske grenspesia-
litetene til egne hovedspesialiteter. 
Innen de indremedisinske fagmiljøene 
hevdet det kardiologiske fagmiljøet det 
samme. Begrunnelsen deres var at 
spesialitetene i større grad må inn-
rettes mot kjernen i den delen av faget 
en skal utøve og spesialistutdanningen 
må fokuseres mot det en skal drive 
med som spesialist. Videre hevdet de 
også at norsk spesialitetsstruktur er i 
utakt med utviklingen i andre euro-
peiske land og at veien frem til spesia-
listgodkjenning i dag tar for lang tid. 

Prosjektet startet opp høsten 2012  
og har vært ledet av en prosjektgruppe 
med representanter fra flere fagmiljøer 
(anestesiologi, indremedisin, labo-
ratoriefagene, kirurgi, psykiatri og 
allmennmedisin). I tillegg har det vært 
nedsatt to underutvalg for henholdsvis 
kirurgiske fag og indremedisinske fag 
som har gitt sine anbefalinger til pro-
sjektgruppen. I januar 2013 ble fore-
løpige konklusjoner diskutert med et 
samlet fagmiljø i Legeforeningen og 

prosjektgruppen fullførte sin rapport  
i februar 2013. Denne rapporten skal 
legges frem for Legeforeningens lands-
styre i juni og er nå ute på organisa-
sjonsmessig høring.

Det grunnleggende spørsmålet vi 
stilte oss ved innledningen av dette 
prosjektet var hvilke faktorer som skal 
påvirke utviklingen av spesialitets-
struktur. Vi har valgt å la den raske 
kunnskapsutviklingen og krav til  
kvalitet på helsetjenestene være de 
viktigste faktorene. I tillegg må vi ta 
innover oss at norsk helsetjeneste skal 
utøves i en desentralisert sykehus-
struktur. Målsetningen er å bidra til  
en spesialitetsstruktur som sikrer at vi 
får spesialister med nødvendig kompe-
tanse som kan gi helsetjenester av høy 
kvalitet ved alle landets sykehus. 

For de kirurgiske fagområdene  
konkluderes det i prosjektet med at en 
bør gå fra kirurgiske grenspesialiteter 
til egne hovedspesialiteter. I tillegg 
anbefales det at spesialiteten generell 
kirurgi opphører. Oppgaver som faller 
inn under spesialiteten generell kirurgi, 
og ikke naturlig hører hjemme i andre 
spesialiteter, vil tilfalle gastroentero-
logisk kirurgi. Prosjektet anbefaler 

også en ny spesialiseringsstruktur som 
skal bygge opp under de nye spesialitet - 
ene. Det foreslås at spesialiseringen 
innen nye kirurgiske hovedspesialiteter 
starter med en felles faglig basis (også 
kalt common trunc). Den felles faglige 
basisen skal være av to års varighet og 
skal bidra til at spesialisten lærer seg 
grunnleggende og generelle kirurgiske 
ferdigheter. Den felles faglige basisen 
etterfølges så av fire år med spesialise-
ring innen hovedspesialiteten. Mål-
setningen er å utdanne spesialister mer 
effektivt og med bedre ferdigheter enn 
i dag som også kan ivareta funksjon i 
generelle/felles vaktordninger som en 
finner ved mange sykehus. 

Innen de indremedisinske fagom-
rådene konkluderer prosjektgruppen 
annerledes. Der tilrådes ikke overgang 
til hovedspesialiteter nå. Imidlertid 
åpner de indremedisinske fagmiljøene 

Av Ylfs leder Johan Torgersen
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Grenspesialitetenes svanesang?
Legeforeningen startet høsten 2012 opp et prosjekt om spesialitetsstruktur. Spesialitetsstruktur 
handler om hvilke spesialiteter vi skal ha, hvilke vi ikke skal , grenseoppgangen mellom spesia
liteter og oppgavefordeling mellom spesialiteter. Hovedfokus for prosjektet har vært de kirurg
iske og indremedisinske fagdisiplinene, men alle andre fag har også blitt spurt om innspill på 
egen spesialitetsstruktur. I denne artikkelen fokuserer jeg på diskusjonene og konklusjonene 
knyttet til endringer i spesialitetsstruktur innen indremedisin og kirurgi; bakgrunn, utfordringer, 
foreslåtte endringer og noen konsekvenser. Legeforeningens interne rapport skal legges frem 
for landsstyremøtet i juni.
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for at en slik overgang kan bli en reali-
tet på sikt, men at dette må utredes 
grundigere. Prosjektgruppen mener  
at det er berettiget med en forskjellig 
tilnærming til kirurgiske og indreme-
disinske fag. De indremedisinske fag-
områdene bygger i større grad på hver-
andre og er sterkere knyttet sammen 
enn de kirurgiske og en overgang til 
egne indremedisinske hovedspesiali-
teter må planlegges nøye. På samme 
måte som innen kirurgiske fag foreslår 
også prosjektgruppen en ny struktur 
på spesialiseringen basert på en felles 
faglig basis etterfulgt av spesialisering 
innen hver gren. For indremedisinske 
fag anbefales en tre-årig felles faglig 
plattform og tre og et halvt år med 
grenspesialisering. Ett halvt år kan 
erstattes med forskning eller annen 
relevant tjeneste. Prosjektgruppen 
ønsker å beholde generell indre-
medisin som egen spesialitet og 
 understreker at denne bør styrkes.

I og med at det anbefales at gren-
spesialiteter opphører innen kirurgi og 
at en kan se for seg det sammen innen 
indremedisinske fag kommer spørs-
målet om ordningen med grenspesiali-
teter skal opphøre i sin helhet. Gren-

spesialiteter eksisterer nå kun innen 
kirurgi og indremedisin, men flere 
fagområder ønsker egne grenspesiali-
teter, for eksempel intervensjonsradio-
logi og gynekologisk onkologi. Hva 
innebærer egentlig en grenspesialise-
ring? Først og fremst er det et offentlig 
godkjenningssystem. Å etablere flere 
grenspesialiteter vil medføre at mer av 
den spisse kompetansen vår settes inn  
i et offentlig kontrollsystem. Er det 
hensiktsmessig? Prosjektgruppen 
 trekker derfor opp en diskusjon i Lege-
foreningen om hvorvidt grenspesialise-
ring er den beste måten å la spisskompe- 
tanse utvikle seg innenfor. Kanskje bør 
kompetanse i den spisse enden leve 
friere og i større grad forankres i fag-
miljøer og virksomheter fremfor  
offentlige godkjenningssystemer? 

Gjennom hele denne prosessen har 
ivaretagelsen av helhetlig behandling 
av den enkelte pasient og muligheten 
til å gi helhetlig behandling i en desen-
tralisert sykehusstruktur vært et til-
bakevendende tema. Mange frykter at 
overgangen til hovedspesialiteter hvor 
fokuset flyttes i retning av spisskompe-
tansen på bekostning av generell kom-
petanse. Hvordan kan en gi et helhetlig 

behandling når den enkelte spesialist 
spisses mer? I konsekvensanalysen 
problematiserer prosjektgruppen rundt 
dette. For det første er det mulig at vi 
bør se annerledes på breddekompe-
tanse. Med dagens krav til kvalitet på 
behandling; er det fremdeles mulig å 
samle nødvendig kompetanse hos en 
lege? Må breddetilbudet i dag i større 
grad tilbys gjennom et team hvor leger 
med ulik kompetanse samlet tilbyr 
bred kompetanse? Et annet forhold  
er hvordan en utvikler og opprett-
holder kompetanse. Dette er i stor grad 
knyttet til hva en faktisk jobber med. 
Kanskje har dette større betydning enn 
hva en tilegnet seg av kompetanse 
under spesialiseringen? 

Legenes kompetanse må etter vårt 
syn i fremtiden bygge på selve spesiali-
seringen, målrettet kompetanseutvik-
ling i robuste fagmiljøer, oppgavene 
legen faktisk utfører og jobber med i 
sitt daglige virke og systematisk etter-
utdanning. Spesialiseringen løfter 
legen opp til et kompetansenivå,  
men etter spesialiseringen begynner  
en fase med kontinuerlig kompetanse-
utvikling hvor flere virkemidler må tas 
i bruk. •

LANDSSTYRESAK:
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Endringer i spesialitetsstruktur får 
konsekvenser for sykehusstruktur, 

spesialisering av leger og behandling 
av pasienter. Det er viktig å sikre hel-
hetlige helsetjenester i en desentrali-
sert sykehusstruktur. Dette krever nye 
tanker om helhet gjennom teamarbeid, 
robuste fagmiljøer og gjennomgående 
generalistferdigheter i alle spesialiteter. 
Helhet innebærer både at enkeltpasi-
enter blir helhetlig ivaretatt og at insti-
tusjoner samarbeider. Med økende 
spissing og flere hovedspesialiteter 
følger en bekymring for fragmentering 
og brudd i behandlingskjeden for den 
indremedisinske pasienten. 

Fremtidens spesialitetsstruktur må 
være tilpasset den raske faglige og 
teknologiske utviklingen. Spesialisten 
må få kompetanse og ferdigheter på 
høyt internasjonalt nivå.  Spisset kompe- 
tanse gjør det samtidig vanskelig å 
beholde faglig bredde.  Livslang  
kompetanseutvikling er nødvendig,  
en spesialitetsstruktur vil ikke i seg 
selv dekke behovene for realkompe-
tanse. Den viktigste sikring av kompe-
tanse vil være den daglige aktiviteten  
i et kollegium og fagmiljø.  Leger som 
virker på lokalsykehus vil opprett- 
holde breddekompetanse, mens leger 
på regionssykehus naturlig utvikler  

sin spisskompetanse og prosedyre-
kompetanse. 

Kardiologene ønsker kardiologi  
som hovedspesialitet av flere grunner.  
For mye tid går med til å samle prose-
dyrer og ferdigheter innen de generelle 
delene av faget.  Kardiologien har 
 krevende prosedyrer som det tar tid  
å lære, slik at tiden bør brukes på 
 perfeksjonering i kardiologi.  Pasienter 
med hjertesykdom utgjør en betydelig 
andel av pasientene som til enhver tid 
er innlagt på sykehus, økt spesialise-
ring i kardiologi vil kunne bidra til 
bedre behandlingstilbud til denne 
 pasientgruppen. Man ønsker også å 
harmonisere spesialitetsstrukturen 
med det internasjonale kardiologi-
miljøet. Det hevdes at det vil gi økt 
mulighet for faglig oppdatering og 
deltakelse i internasjonale utdannings-
programmer. Den teknologiske ut-
viklingen gjør at fagområder innen 
kardiologi på sikt bør bli formelle 
 grenspesialiteter.  Det kan da oppstå  
en situasjon hvor det bare er kardiologi 
som har dette, siden dagens grener  
kan være borte. 

Ingen av de øvrige indremedisinske 
grenspesialitetene har arbeidet for en 
overgang til hovedspesialitet.  Et fler-
tall peker i stedet på det økende be-

hovet for generell kompetanse for å 
ivareta pasienter med økende gjen-
nomsnittsalder, kompleks symptom-
atologi og multisykdom. De indre-
medisinske grenspesialitetene er sterkt 
knyttet til hverandre, idet kompetanse 
fra ulike fagfelt er nødvendig for å 
utøve egen grenspesialitet. I tillegg vil 
det være nødvendig å opprettholde 
indremedisinsk beredskap i en desen-
tralisert sykehusstruktur hvor generell 
kompetanse er avgjørende.  De fleste 
medisinske pasientene kommer ikke 
med organdiagnose, men med akutte 
symptomer.  Sortering til riktig gren 
krever bredde og samarbeid.  Indre-
medisinske pasienter har ofte både 
hjertekarsykdom og sykdom i andre 
organer. Behandling og komplikasjoner 
går på tvers av grenser mellom grenene. 

Norsk indremedisinsk forening 
 mener derfor at kardiologi ikke bør 
skilles ut som hovedspesialitet før en 
helhetlig gjennomgang av hele indre-
medisinen er gjennomført.  Dersom  
en gren skilles ut, er det naturlig å 
vurdere om alle grener i indremedisin 
skal bli hovedspesialiteter.  NIF støtter 
arbeidet for en gjennomgang av utdan-
ningsløpet i indremedisin, og ser for-
deler med en innledende periode med 
vekt på vaktkompetanse, mottaks-

Generell indremedisin i ny struktur

Hanne Thürmer, leder Norsk Indremedisinsk forening  (NIF) og 
Per Mathisen, leder Spesialiteskomitéen i indremedisin

››

LANDSSTYRESAK:

Spesialitetsstruktur handler om rammene spesialitetene skal eksistere og utvikle seg  
innenfor.  Legeforeningen og Helsedirektoratet har parallelle prosesser for å vurdere om 
dagens spesialitetsstruktur er hensiktsmessig. Legeforeningen har i sitt arbeid konkludert  
med at de indremedisinske fagene bør videreføre ordningen med grenspesialiteter for alle  
spesialitetene. Helsedirektoratet har foreløpig konkludert med at alle dagens grener gjøres om 
til hovedspesialiteter, og at det etableres en ny egen hovedspesialitet i generell indremedisin. 
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medisin, basisferdigheter og diagnos-
tikk.  Dette kan skje gjennom en mer 
strukturert spesialisering med tre års 
felles faglig basistjeneste, etterfulgt av 
tre års tjeneste i grenspesialitet og seks 
måneders valgfri tjeneste innen de 
indremedisinske grenspesialiteter.   
En slik endring kan gjennomføres med 
dagens hoved- og grenstruktur i de 
indremedisinske fagene.

Hvis det å være hovedspesialitet 
sikrer kompetanse, internasjonal aner-
kjennelse og rask utdanning, gjelder 
dette argumentet for alle grener.  Det 
vil da være naturlig å etablere en hoved- 
spesialitet i generell indremedisin, 
denne må ha god kompetanse i gene-
rell kardiologi og annen akuttmedisin.  
Grenseoppganger og utdanningsplaner 
må revideres for alle indremedisinske 
fag.  Indremedisin er likevel et mod-
ningsfag, ikke bare et sett tekniske 
ferdigheter.  Oppdeling i flere nye 
 hovedspesialiteter vil neppe løse ut-
fordringene innen fagutvikling, ut-
danningstid, internasjonalt samarbeid 
og god pasientbehandling, men kan  
gi andre uforutsette problemer for 
pasienter, leger og befolkning.  •

Pasienter med hjertesyk-
dom utgjør en betydelig  
andel av pasientene som  
til enhver tid er innlagt på 
sykehus, økt spesialisering 
i kardiologi vil kunne bidra 
til bedre behandlingstilbud 
til denne pasientgruppen. 

LANDSSTYRESAK:
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››

Helsedirektoratet har i sin opp-
summering så langt gitt til kjenne 

at de vil tilråde en endring fra grenspe-
sialiteter til hovedspesialiteter også for 
de indremedisinske fagområdene på 
samme vis som for de kirurgiske fag-
områdene og i tillegg opprette en ny 
hovedspesialitet i indremedisin. 

Den indremedisinske prosjektgrup-
pen i regi av Legeforeningen foreslår 
videre utredning, men med dissens fra 
Norsk Cardiologisk Selskap som øn-
sker å opprette egen hovedspesialitet 
for sitt fagområde, alternativt at alle 
grenspesialiteter omdannes til hoveds-
pesialiteter uten flere utredninger.  
Dette synet har etter hvert oppnådd en 
viss støtte i andre indremedisinske 
fagmedisinske miljøer.  

Både de kirurgiske og de indremedi-
sinske fagmiljøene er omforente om å 
innføre faglige kompetanseplattformer 
for grupper av fag omtrent slik de er 
bestemt innført i den svenske spesiali-
tetsstrukturen fra 1.1.14.

Hvorfor er kardiologene mer utål-
modige enn sine kolleger i de øvrige 
medisinske fagområdene?  Den viktig-
ste årsaken er nok at kardiologi, på 
linje med de kirurgiske fagområdene, 
er blitt svært teknologisk basert.  In-

tervensjonskardiologi med kateterba-
sert behandling av akutte hjerteinfark-
ter og kransåresykdom, avansert 
pacemakerbehandling av arytmier og  
med resynkroniserende behandling av 
hjertesvikt, implanterte hjertestartere 
og etter hvert også økende grad av 
perkutane teknikker for klaffekirurgi 
er områder der den teknologiske utvik-
lingen går fort og i betydelig grad på-
virker pasientbehandlingen.  Også den 
billeddiagnostiske utviklingen med økt 
krav til kunnskap og teknisk ferdighet 
er i rask utvikling. Dette resulterer i et 
økende tilbud av diagnostiske metoder 
til flere pasientgrupper.  Utviklingen 
har medført at de kardiologer som 
arbeider innenfor slike spissområder, 
har et betydelig utdanningsløp etter 
fullført spesialistutdanning før de er 
selvstendige operatører innenfor sine 
spesialfelt.  

En sterk tilleggsfaktor er behovet for 
å være i takt med internasjonale fagmi-
ljøer i utdanningsstruktur og tidsløp.  
Behovet for en mer effektiv og struktu-
rert grunnutdanning i spesialiteten er 
påtrengende, fingerferdigheten og 
evnen til å innøve og utvikle tekniske 
ferdigheter er ikke økende med økende 
alder.  Også muligheten til internasjonal 

utveksling er lettere når aldersfor-
skjeller mellom utdanningskandidater 
minker. I dag er norske kandidater  
for gamle for mange europeiske ut-
vekslingsprogrammer.

Ikke alle de nær 400 kardiologer i 
Norge skal være kvistspesialister.  Ge-
nerelle kardiologer på sengeavdelinger, 
poliklinikker og i selvstendig praksis 
vil ha nytte av ny spesialitetsstruktur 
der mer tid av spesialistutdanningen 
kan benyttes innenfor hovedspesialite-
ten.  Særlig gjelder dette opplæringen i 
ekkokardiografi som er det viktigste 
hjelpemiddel i generell kardiologi.  I 
tillegg vil strukturert bruk av tid gi 
bedre innblikk i de øvrige teknologi-
tunge delene av faget.  Dette vil være et 
nødvendig element i grunnutdannin-
gen for senere å kunne holde seg faglig 
oppdatert i forhold til de metoder som 
kan tilbys pasientene. Pasientenes 
forventning om å møte en oppdatert og 
beslutningskompetent spesialist i kar-
diologi når de er henvist til spesialist-
helsetjenesten for sine hjerteproble-
mer må tillegges vekt.  I tillegg vil 
bredden i faget og det høye antall pasi-
enter i fagområdet tale for egen hoved-
spesialitet i kardiologi.  •

Av Stein Samstad, 
overlege, dr.med. St. Olavs Hospital

Både Legeforeningen og Helsedirektoratet har det siste året arbeidet med en 
gjennomgang av legenes spesialiststruktur. Mange av elementene i de disku
sjoner som har foregått er lett gjenkjennbare i begge utredningsløp, likeså er 
mange av konklusjonene omforente. Det er enighet om å endre spesialitets
strukturen for de kirurgiske fagområdene slik at grenspesialitetene opphører 
og går over til å bli hovedspesialiteter. For de indremedisinske fagområdene er 
det i hovedsak enighet om at også de indremedisinske fagområdene er på vei 
mot opphør av grenspesialitetene med omgjøring til hovedspesialiteter. Det er 
imidlertid uenighet om tempoet. 

LANDSSTYRESAK:

Ny spesialitetsstruktur 
Kardiologene– vi må komme i takt med fagutviklingen

Uenighet blant indremedisinerene
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LANDSSTYRESAK:

Årets statusrapport er nettopp 
Nasjonal Sykehusplan. Dette er jo 

egentlig ikke noe nytt grep, man hadde 
på 1960-tallet «Statens Sykehuskom-
misjon» som kom frem til inndelingen  
i lokalsykehus/Fylkessykehus II,  
sentralsykehus/Fylkessykehus I og 
regionssykehus, benevnelser som vi 
fortsatt benytter, mer enn 10 år etter  
at sykehusene ble såkalte foretak.  
Samtidig kom det en ny finansierings-
pakke, hvor fylkene vedtok utbygging 
og drift, mens staten sto for finansi-
eringen.

Kommunikasjon: Mye har endret seg 
siden 1960-tallet. Sykehusenes beliggen-
het var ofte bestemt ut fra beliggenheten 
av store industribedrifter og/eller vanske-
lige kommunikasjonsmuligheter. Tuneller 
har erstattet både ferger og vanskelige 
fjelloverganger. Bedre veier og motorveier 
binder sammen fylker. Østfold hadde 
tidligere sykehus i Halden, Sarpsborg, 
Fredrikstad, Moss og Askim. Nå bygges 
ett nytt ved motorveien, Moss består 
mens resten legges inn i det nye . Vestfold 
hadde Tønsberg, Horten, Sandefjord og 
Larvik. Nye veier/tuneller i Nordland gjør 
at man må se på Mosjøen, Mo i Rana og 
Sandnessjøen på nytt.

Teknologi: Både medisinsk teknologi 
og kommunikasjonsteknologi endrer 
hvordan vi arbeider. Robot-teknologi 
krever store volumer, dels for å bli flink, 
dels for å forsvare kostnaden. Mulighe-
ten til å overføre journaler/røntgen-
bilder via IKT, og telemedisin endrer 
hvordan legene og sykehusene jobber.

Volum/kvalitet/sentralisering/
desentralisering: Det foregår en stor-
stilt sentralisering av f.eks. kreftbe-
handling. Brystkreft behandles nå kun 
på noen få avdelinger, og resultatene  
er blitt mye bedre. Selv om det mange 
steder ikke er bevist at større volumer 
nødvendigvis gir bedre kvalitet vedtar 
nasjonale eller regionale fagråd sentra-
lisering av behandlinger. Samhandlings - 
reformen er en tilsvarende desentrali-
sering fra sykehusene (og da spesielt 
lokalsykehusene) til kommunehelse-
tjenesten. Det er hovedsakelig kirur-
gien som ser sentraliseringen, mens 
medisin opplever desentraliseringen.  
Dette fører jo til at man mange steder 
har vurdert å beholde medisinske 
avdelinger, og gjøre de kirurgiske  
avdelingene om til enten elektive 
avdelinger eller dagkirurgiske avdel-
inger. Legeforeningen har tidligere 
krevd at alle sykehus som har akutt-
funksjoner må ha medisin, kirurgi, 
anestesi, lab og røntgen, men stand-
punktet er til revurdering.

Økonomi: Sykehusene har et vedlike-
holdsetterslep/nybyggingsbehov som 
Legeforeningen har fått regnet om til  
et kapitalbehov på 70 milliarder kroner 
over 10 år i tillegg til dagens invester-
ingstakt. Den stramme økonomiske 
styringen etter foretaksreformen har ført 
til at drift er blitt prioritert foran vedlike-
hold. I tillegg er dagens system slik at 
sykehusene må klare å gå overskudd på 
driften (pasientbehandlingen) for å ha 
råd til å finansiere nybygg. Systemet er 

imidlertid bygget opp slik at når man en 
gang når førsteplass i køen for nybygg 
finansieres bare en bygning av gammel 
standard, mens moderne sykehusbygg jo 
er høyteknologiske festninger med tanke 
på smittevern, ventilasjon, IKT og medi-
sinsk teknologisk utrustning. Dette går 
ikke i hop.

Organisering: Innføringen av profe-
sjonsnøytral ledelse, og økt byråkratise-
ring med et uendelig antall styringspara-
metere som krever byråkratisk personell 
til å samle inn alle rapportene, samt en 
reduksjon i antall merkantilt personell 
(et floskelord for sekretærer) har ført til 
at legene nå bare bruker nærmere 46 % 
av arbeidstiden sin på pasientrettet ar-
beid. Når dette kombineres med avdel-
ingsorganisering på tvers, og manglende 
stedlig ledelse har dette ført til dårlig 
drift og dårlig trivsel. Endringsprosesser 
blir diktert ovenfra, mens all forskning 
viser at i kompetansevirksomheter som 
sykehusene må dette komme nedenfra, 
sprunget ut fra fagfolkene som driver 
kjerneaktiviteten, nemlig pasientbe-
handlingen. Dette har helseminister 
Støre forstått, og et av hans 10 bud for 
bedre helsetjeneste er å satse på den 
pasientnære ledelsen. Legeforeningen 
laget en egen statusrapport om dette  
for noen år siden: Gode pasientmøter, 
Støre kan bare lese denne.

Utkastet til statusrapport er på 
 h  ør ing i organisasjonen nå. Rapporten 
vil bli diskutert på landsstyremøtet i 
Alta.  •

- Nasjonal Sykehusplan
I Soria Moria erklæringen fastslo dessverre Regjeringen at ingen lokalsykehus skulle legges  
ned. Samtidig så vi latterlige situasjoner som i Norfjordeid hvor sykehuset nærmest ble tømt  
for faglig innhold, men det skulle fortsatt kalles et sykehus. Vi så også planleggingsskandaler 
som ferdigstillingen av ny infeksjonsavdeling på Aker Sykehus rett før sykehuset ble nedlagt.  
(Soria Moria erklæringen var plutselig ikke gyldig i sentrale strøk). Overlegeforeningen krevde 
derfor en nasjonal sykehusplan, og det ble raskt hele Legeforeningens politikk.

Av Arne Laudal Refsum, redaksjonskomitéen››
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Obligatorisk etterutdanning og 
tidsbegrenset spesialistgod-

kjenning har vært debattert flere 
 ganger siste 50 år. Anbefalingene  
har ikke vært fulgt opp, primært av 
økonomiske årsaker. Lovverket viser  
at arbeidsgiver har ansvar for at de 
ansatte vedlikeholder sin kompetanse, 
men dette taper i konkurranse ved 
stramme budsjett. Foretakene har  
ulike rettigheter og dagens rammeverk 
sikrer ikke like og reelle muligheter for 
etterutdanning.
   Helsedirektoratet har overtatt an-
svaret for godkjenning av legespesial-
ister, og det er signaler om at de etter 
hvert også vil interessere seg for spesi-
alistenes etterutdanning. Legeforen-
ingen har ønsket å utrede alle sider ved 
legespesialistenes etterutdanning. En 
arbeidsgruppe nedsatt i 2011 la nylig 
fram en grundig utredning. Denne  
har vært på høring i foreningen.

Allmennmedisin er den eneste 
 spesialiteten i Norge som har krav om 
obligatorisk etterutdanning og tids-
begrenset spesialistgodkjenning. Det 
må søkes om regodkjenning/resertifi-
sering hvert femte år. Krav til etterut-
danningsaktiviteter i femårsperioden 
inneholder allmennmedisinsk tjeneste, 

kurspoeng, praksisbesøk, smågruppe/
etterutdanningsgruppe og valgfrie 
aktiviteter som hospitering på sykehus, 
veiledningsvirksomhet, forskning osv. 
Det stilles ikke krav om eksamen. Det 
utløses ingen sanksjoner for leger som 
ikke tar spesialistutdanning i allmenn-
medisin, unntatt økonomisk grunnet 
manglende mulighet til å ta spesialist-
takst. De som ikke regodkjennes  
mister spesialistgodkjenning etter  
fem år. 

Det er interessant å sammenligne 
norske og internasjonale forhold. EU 
avviste i 2001 kravet om formell regod-
kjenning av legespesialister. Det er kun 
Nederland, Storbritannia, Irland, Kroatia 
og Romania som har innført en ordning 
med resertifisering. Storbritannias 
system er en kvalitetssjekk av den en-
kelte lege generelle skikkethet og at han 
følger etablert profesjonell standard. 
Det er ikke et system om oppretthold-
else av spesialistgodkjennelse. Interna-
sjonalt finnes de samme bekymringer 
som i Norge over stramme budsjetter, 
økte krav til effektivitet og produksjon 
som kan gå på bekostning av faglig inn-
hold og utvikling. Dette medfører at 
«continious medical education» (CME) 
nedprioriteres både av leger og ledelse. 

Farmakologisk industri og profesjonelle 
utdanningsfirma har stor innflytelse i 
etterutdanning av leger i mange land, 
samtidig som man er opptatt av å be-
grense denne innflytelsen på CME- 
programmene. I Norge er det hoved-
sakelig fagmiljøene og universitetene 
som arrangerer kurs.

Virker etterutdanning? Det er mange 
måter leger kan tilegne seg ny kunnskap 
på. En Cochrane oversikt fra 2009 
konkluderer med at etterutdannings-
tiltak som kurs, konferanser, arbeids-
grupper eller seminar har kun liten 
effekt på profesjonell praksis og helse-
relatert utfall for pasienten.  Andre 
mener at tvungen etterutdanning har 
liten effekt. Et viktig argument for 
etterutdanning er at den også vil øke 
kvaliteten til den enkelte avdeling. 
Arbeidsgiver må sørge for at avdel-
ingen får den rette etterutdanning.  
Det er ikke tatt stilling til hvordan 
etterutdanning skal praktiseres i Norge 
- om det for eksempel skal  innføres et 
poengsystem eller noe  lignende. 

Utdanningspermisjon for over- 
leger (overlegepermisjon) med lønn  
i fire måneder pr fem års periode er 
godt etablert, og foretakene bør sette 
av midler til dette formål årlig. 

Legespesialisters
etterutdanning 

Av Olaug Villanger,
 styremedlem Of/Leder Norsk kirurgisk forening

Etterutdanning er av stor betydning for at den enkelte lege skal holde seg faglig ajour og  
kunne utvikle faget videre. Foretaksreformen har et stort fokus på produksjon og legger  
 mindre vekt på faglig innhold og utvikling. Langsiktig investering i kompetanse er borte. 
 Legemiddelindustriens finansiering av kurs og kongresser opphørte for et år siden. 
 Legeforeningens utdanningsfond har trangere økonomi. Dette fører til mindre deltagelse  
i etterutdanningsaktiviteter.

››

LANDSSTYRESAK:
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Legekårs undersøkelsen i 2008 viser  
at mange overleger unnlater å ta ut 
utdanningspermisjon pga lojalitet til 
arbeidsgiver grunnet bemannings-
problemer.

For obligatorisk etterutdanning: I 
løpet av 2012 ble en web-basert spørre-
undersøkelse sendt til alle spesialist-
komiteer og fagmedisinske foreninger, 
som har god oversikt over etterutdan-
ningstilbud. Svarene viste at 85% av de 
nasjonale etterutdanningstilbud arran-
geres av de fagmedisinske foreninger.  
Hovedargumentene for obligatorisk 
etterutdanning er at det sikrer at alle 
legespesialister fortløpende etterut-
danner seg, og vil styrke deres rettig-
heter til utdanning. Krav til dokumen-
terbarhet av legers faglige kvalifika sjoner 
og kompetanse sikres ved obligatorisk 
etterutdanning. Systematisk etterut-
danning vil forsterke de enkelte legers 
motivasjon . Planlegging av obligato-
risk etterutdanning gir økt forutsig-
barhet av avdelingens drift.  Obligato-
risk etterutdanning sikrer likhet og 
rettferdighet.

Innvendingene mot obligatorisk 
etterutdanning er frykten for at både 
praktisk og finansielt ansvar belastes 
den enkelte lege, frykten for økt byrå-
kratisering og betenkeligheter knyttet 
til telling av utdanningspoeng og-  
aktivitet. Man ønsker ikke at det skal 
føre til ensidig fokus på å oppfylle 
poengkrav på bekostning av innhold. 
Ved evt krav om regodkjenning er  
det ikke utarbeidet økonomiske  
beregninger. 

Med dette som utgangspunkt  
har arbeidsgruppen utformet tre 
alternativ
1.  Obligatorisk etterutdanning uten 

regodkjenning- avtalefestet mellom 
arbeidsgiver og den enkelte lege.

2.  Obligatorisk etterutdanning uten 
regodkjenning- avtalefestet kombi-
nert med krav til utdanningsinstitu-
sjon. For å opprettholde godkjenning 
som utdanningsinstitusjon må avde-
lingen dokumentere at spesialistene 
oppfyller kravene i den obligatoriske 
etterutdanningen.

3.  Obligatorisk etterutdanning med 
regodkjenning
Arbeidsgruppen anbefaler at  

etterutdanning gjøres obligatorisk. 
Legers rettighet må gjøres tydelig i 
avtaleverket og likelydende i alle helse-
foretak. Dette vil sikre at alle overleger 
gis samme mulighet. En forutsetning 
for å innføre obligatorisk etterutdan-
ning er at finansiering er på plass slik 
at det ikke fører til økte kostnader for 
den enkelte lege. Flertallet i arbeids-
gruppen anbefaler alternativ 2. Syke-
husene bør pålegges å etterutdanne 
sine overleger. Det kan gjøres ved å 
stille krav til sykehuseier, som vil miste 
muligheten til å ha spesialister dersom 
legespesialistene ikke får delta i mulig-
heter til faglig oppdatering.. Dette vil 
innebære at rettigheter til legespesia-
lister styrkes. Det er ikke godt nok å si 
at det skal legges til rette for etterut-
danning for den enkelte lege, men å 
sanksjonere arbeidsgivere som ikke 
lenger oppfyller krav til å være ut-
danningsinstitusjon, anses som 
 effektivt.

Gruppen er delt i synet på regod-
kjenning, men flertallet mener at  
regodkjenning er et unødig drastisk 
virkemiddel med for mange uavklarte 
problemstillinger. Arbeidsgruppens 
utredning skal opp til endelig drøfting 
på årets Landsstyremøtet i juni. •

Ofs sekretariat
Therese Stange Fuglesang er
ny juridisk rådgiver fra 6.5.2013 
til 1.3.2014.

Hun er vikar for Lene Brandt Knutsen 
som er i permisjon i samme periode.
Hun treffes via Legeforeningens 
sentralbord 23109000 direkte 23109160 
email: 
Therese.Stange.Fuglesang@legeforeningen.no
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I oppdragsdokumentene til de fire RHFene ligger det en klar forpliktelse på overordnet nivå om  
både kompetanse og etterutdanning av helsepersonell og det fokuseres både på kvalitet og pasient
sikkerhet i denne sammenheng. 

I Legeforeningens regi har det vært nedsatt en arbeidsgruppe, som har utredet spørsmålet om  
legespesialisters etterutdanning, rapport er avgitt og er til høring i organisasjonsleddene og vil bli  
diskutert på Legeforeningens landsstyremøte i juni. I rapporten diskuteres det inngående fordeler  
og ulemper ved en obligatorisk etterutdanning.

Den medisinske utvikling er raskt akselererende og kompleksiteten øker. Ut fra lovverk, avtaleverk 
og oppdragsdokumenter er det liten tvil om at arbeidsgiver har ansvar for de ansattes kompetanse  
– både vedlikehold og utvikling – denne kompetanse utvikles ikke i et vakum – men skjer i fagmiljøene 
både på den enkelte arbeidsplass, ved selvstudie, på kurs, på nasjonale og internasjonale kongresser 
og på andre arenaer og i andre sammenhenger. 

Det påpekes i rapporten bl. a. følgende: «mulighetene og rettighetene er forskjellige fra foretak til 
foretak, og med store variasjoner også internt i de enkelte foretak helt ned på avdelingsnivå. En årsak 
til ulikhetene er at helseforetakene mangler klare retningslinjer og planer for hvordan kompetanseut
viklingen skal ivaretas. Viktige faktorer er at etterutdanning ikke er klart definert som et ledelsesansvar, 
slik at etterutdanning taper i konkurransen når budsjettene er stramme og produksjonskravene har økt.»

Finansiering av etterutdanning ble ekstra aktualisert i forbindelse med «Kongessvedtaket  fra Lege
middelindustrien 2011»  da forsvant en betydelig finansiering (mellom 50 og 100 millioner kroner?) 
 uten at det ble avsatt tilsvarende midler i hos arbeidsgiver. 

Har RHF’et over
sikt over nivået  
på investeringer  
i kompetanse i 
foretakene/syke
husene og i tilfelle 
hvilket nivå? 

Har RHF’ene en 
forestilling om 
hvor store inves
teringer det er 
nødvendig å 
investere i over
legenes etterut
danning pr år  
og pr hode?

Tradisjonelt har 
kompetanseutvik
ling i stor grad 
vært et individuelt 
ansvar og et 
personlig gode 
– nå dreier det 
mer mot et ar
beidsgiveransvar 
og et systeman
svar  og et krav 
fra arbeidsgiver. 
Følger tilstrekkelig 
støtte og ressur
ser med kravet?

Gir dagens  
investeringer  
i kompetanse 
ønsket effekt  
og har man  
prioriterte om 
råder og har  
man evt nok 
fokus på disse 
områder?

Oppfyller man 
kravene i opp
dragsdokument 
ene (5 – Utdanning 
av helsepersonell) 
og «kvitterer» 
man ut i årlig 
melding?

For å rekruttere 
og beholde  
kvalifisert helse
personell er 
 mulighet for 
kompetanseut
vikling viktig  
– har man som 
eier fokus på 
denne faktor?

Er obligatorisk 
etterutdanning 
nyttig og ønsket 
verktøy for at 
ledelsen skal 
kunne se på dette 
som sitt ansvar 
og stiller man  
seg positiv over  
for en obligatorisk 
etterutdanning av 
legespesialistene?

Overlegeforeningens styre ønsker å stille følgende spørsmål til de fire RHF’ene, som eier av sykehusene;

1 2 3 4 5 6 7
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Det er vanskelig å svare konkret på 
dette da det kommer veldig an på hva 
man legger  beregningsgrunnlaget. 
Det jobbes for tiden med et regionalt 
prosjekt for å utarbeide en strategisk 
kompetanseplan som er ment å si 
noe om Helse Nords satsning på 
kompetanse framover.For mer info 
om strategisk kompetanseplan se 
http://www.helse-nord.no/kompe-
tanseplan/category29094.html

Det er ikke tatt stilling til konkrete 
beløp. 

Helse Nord har et kontinuerlig fokus 
på kompetanse og kvalitet. Det finnes 
ulike sentrale forskningsmidler, lokale 
avtalefestede forskningstillegg og 

utdanningsprogrammer som ansatte 
kan søke på. For mer info om utdan-
ning og kompetanseutvikling i Helse 
Nord se http://www.helse-nord.no/
utdanning/category16573.html

Kompetanseområdet er under stadig 
utvikling og Helse Nord RHF samar-
beider med  universiteter og høy-
skoler i Nord-Norge om utdanning  
av helsepersonell og  om helseforsk-
ning. Se http://www.helse-nord.no/
utdanningssamarbeid/category 
28769.html

Se informasjon i vår årlige melding 
for 2012. https://www.google.com/
url?q=http://www.helse-nord.no/
getfile.php/RHF/Styret/Styredoku-

menter/2013/Styresak_28-2013_Ar-
lig_melding_2012.pdf&sa=U&ei= 
JsViUf6AL-jx4QTTyoGQBg&ved=-
0CAcQFjAA&client=internal-uds-c-
se&usg=AFQjCNGiVQIAL161RIXIR-
kEmo9bqjZs2uA

Se svar på spørsmål 3.

For å sikre riktig kompetanse og 
tilstrekkelig antall helsepersonell  
i helsetjenesten, både på kort og 
lengre sikt, har vi et utstrakt sam-
arbeid med utdanningsinstitu - 
sjonene om
•  kompetanseheving av egne med-

arbeidere og
•  utdanning av helsepersonell  

i praksis ved våre sykehus.

1

2

2

3

3

4

5

6

7

En generell oppsummering
Helse Midt-Norge har lagt en offensiv 
strategi (Strategi 2020) for bla sikre rett 
kompetanse på rett sted til rett tid. For å 
nå dette målet er det viktig at foretakene 
utvikler bærekraftige fagmiljøer som 
leverer tjenester med god og dokumen-
tert kvalitet. Foretaksgruppen har der-
for jobbet systematisk med å øke kunn-
skapene om utfordringsbildet og hvilke 
tiltak som kan gi ønsket effekt. Dette er 
løftet inne i utviklingsarbeidet både 
regionalt og i det enkelte helseforetak. 
Utviklingsplanen i Helse Møre og 
Romsdal er et eksempel på dette, der 
rekruttering til bærekraftige fagmiljøer 
var en viktig del av beslutningsgrunn-
laget for valgt løsning (et nytt, felles 
bynært sykehus, i nordre delen av fore-
taket). Andre tiltak som kan nevnes er: 
•  Program for kompetanseledelse 

(etablere og implementere et felles 
gjennomgående lederstøttesystem 
for kompetanseplanlegging og 
kompetanseutvikling)

• Bedre oppgavefordeling
•  Utvikle felles metodikk for å defi-

nere kompetansebehov som en 
integrert del av å beskrive standar-
diserte pasientforløp

•  Utvikle en regional strategi for 
utdanning           
Program for kompetanseledelse er 

et viktig virkemiddel for å systemati-
sere kompetanseutviklingsarbeidet på 
laveste nivå, mellom den enkelte med-
arbeider og vedkommendes leder. 
Kompetansebehovet skal vurderes ut 
fra den enkeltes kompetanseprofil og 
enhetens kompetansebehov. Videre 
må kompetansebehovet også sees i 
sammenheng med eiers føringer og 
enhetens økonomiske handlingsrom.  

HMN er i ferd med å gjennomføre en 
kartlegging av hvilke ressurser som 
brukes på kompetanseutvikling i fore-
taksgruppen. Analysene så langt vi viser 
at foretaksgruppen investerer betydelige 
ressurser i formell etter- og videreut-
danning, forskning og fagutvikling, 
samt løpende kompetanseheving.

Hvilken kompetanseutvikling den 
enkelte lege trenger for til en hver tid 
å levere god og dokumenterbar kvali-
tet i behandlingen, er et ansvar mellom 
den enkelte lege og vedkommendes 
leder. Dette vil kunne variere svært 
mye gjennom karrieren til den enkel-

te medarbeider, ift utvikling av tjen-
estetilbudet og i forhold til oppgave-
delingen mellom leger og mellom 
profesjoner. HMN ser det derfor  
ikke som tjenelig å styre denne ut-
viklingen gjennom felles normtall  
i regionen, men gjennom en bedre 
vurdering av enhetens kompetanse-
behov på kort og lang sikt innenfor 
ansvarlige økonomiske rammer. 

For å understøtte dette arbeidet har 
HMN etablert programmet  Kompetan-
seledelse. Prosessen har to utgangs-
punkt; helhetlig vurdering av kompe-
tansebehovet for enheten og kompe- 
tansebeholdningen til den enkelte med-
arbeider. Leder og medarbeider skal 
sammen lage en utviklingsplan med 
disse utgangspunkt Enhetens leder skal 
sørge for at det legges til rette for at de 
prioriterte utviklingstiltak gjennom-
føres og medarbeiderne forplikter seg 
til å gjennomføre tiltakene i planen. 

HMN har iverksatt en rekke aktiviteter 
for å styrke arbeidsgiveransvaret og 
systemansvaret for å styre kompetanse- 
utviklingen ut fra behovene i pasient-
behandlingen. Selv om HMN har 
iverksatt en rekke aktiviteter og kanali-

1
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Vi har de siste årene forsøkt å bygge 
opp oversikter over kunnskapsinnsat-
sen og investeringer på kompetanse-
området.  For 2011 var den samlede 
investeringene i kunnskapsinnsatsen 
estimert til å være på om lag 1,04 milli-
arder kroner. Ved utgangen av 2012 var 
innsatsen estimert til å ha økt til om lag 
1,08 milliarder kroner. Kompetanse, 
læring og utvikling er viktige satsings-
område framover. Foretaksgruppa 
Helse Vest vil videreutvikle analyse av 
kunnskapsinnsatsen for å synliggjøre 
den totale kunnskapsinnsatsen i årene 
som kommer.  Se informasjon på våre 
nettsider: http://www.helse-vest.no/
AKTUELT/RESULTAT-2012/Sider/
medarbeidarar.aspx

Det er ikke tatt stilling til konkrete 
beløp.  Vi har i våre styringsdokument 
over tid lagt til grunn at utdanning og 
videreutvikling er et sentralt og viktig 
innsatsområde.  I styringsdokumentet 
for 2012 ble det derfor lagt til grunn 
følgende:  Helseføretaka i Helse Vest er 
viktige utdannings- og læringsarenaer. 
Det er avgjerande at helseføretaka har 
ein kultur der opplæring, tileigning av 
ny kunnskap og iverksetting av ny 
kunnskap blir ein naturleg del av kom-
petansesatsinga. Det er grunnlaget for å 
kunne utvikle og behalde dei kompeten-
te og dyktige medarbeidarane som alt er 
i føretaka. Det er også grunnlaget for å 
kunne tiltrekkje seg nye dyktige medar-

beidarar. Disse forventningene står 
fortsatt.  Vi har også i tidligere styr-
ingsdokument lagt til grunn tydelige 
styringsbudskap på kompetanseom-
rådet.  Også for 2013 er det klare for-
ventninger til videreutvikling av dette 
innsatsområdet med de føringer som 
er lagt i tidligere styringsdokument.

Vi har over tid arbeidet strategisk med 
utvikling av både prosess støtte og 
kompetansestrategier. Det er riktig at 
dette har vært og er et organisatorisk 
systemansvar helseforetakene må og 
skal ivareta.  Denne ansvarsposisjonen 
er tydeliggjort i flere av våre utviklings- 
prosjekter på kompetanseområdet.  
Arbeidet som er gjennomført er delvis 
underlaget for vår synliggjøring av 
kunnskapsinnsatsen de siste årene.  
Styret behandlet også i 2010 vår  
strategiske tilnærming på kompetanse-
området.  Ny styresak for kompetanse-
området vil bli lagt fram i mai 2013.

Kompetanseområdet er under stadig 
utvikling.  Helseforetakene har vur-
dert de ulike fagområdene.  Disse 
vurderingene vil være en del av 
 underlaget til vår styresak i mai 2013.

Se informasjon i vår årlige melding for 
2012. http://www.helse-vest.no/om-
oss/styret/Documents/2013/2013-03- 
06/Sak%2002313%20B%20Vedlegg 
_1_rleg_melding_2012_HVE_RHF.pdf

Helse Vest har hatt betydelig fokus på 
dette i lang tid.  Vi har derfor valgt å 
satse betydelig på utvikling av prosesser 
og IKT støtte på dette området som er 
vel kjent for Legeforeningen.  Vi har 
presentert våre strategier og hatt dialog- 
møter med Legeforeningen gjennom 
utviklingsløpet. Dette er en del av vår 
satsing som i TOLK prosjektet; Tekno-
logi, Organisasjon, Ledelse, Kompe-
tanse.  Det er en overgang fra KLEM 
prosjektet; Kompetanse, Ledelse, 
 Endring og Medarbeider som har vært 
et to- årig forsknings- og utviklings-
prosjekt.  Vi har i begge prosjektene 
hatt god involvering legegruppen.  

Vi har etter hvert lagt til grunn at det er 
en rekke obligatoriske interne kurs for 
våre medarbeidere. En del av disse er 
e-læringskurs, andre er en kombinasjon 
av klasseromsundervisning mv. Vi er i 
starten av helhetlig bruk av vår kompe-
tanseportal hvor alle medarbeidere i 
samarbeid med sin leder skal etablere 
utviklingsplaner.  Noen krav er felles for 
den enkelte yrkesgruppe, andre er felles 
for de enkelte fag, men en stor del av 
utviklingsplanene skal være basert på 
behov og forventning til utvikling.  Også 
denne delen av prosessen og virkemid-
lene har vi presentert for Legeforenin-
gen ved tidligere anledninger. Strategisk 
kompetanse styring og kompetanseut-
vikling vil aldri nå sitt endepunkt, det  
er kontinuerlige prosesser.  

sert betydelige ressurser for å sikre  
at ledere tar ansvar for å koordinere, 
styre og ressurssette kompetanseutvik-
lingen, er det fortsatt et betydelig end-
ring som må til for at HMN når sine 
målsettinger på dette området.   

Det skjer en løpende prioritering på 
mange nivåer mht å anvende ressurs-
ene best mulig, også innen kompetanse- 
utvikling. De viktigste prioriteringene 
skjer på det laveste nivået. Overordnet 
styrer eier (HOD) og RHF på opp-
drags- og styringsdokument. På regio-
nalt nivå vedtas strategi og handlings-

planer og felles prosjekter gjennom- 
føres. Fortsatt bør sammenhengen 
mellom overordnede prioriteringer og 
beslutninger og operative beslutninger 
på laveste nivå, styrkes for å sikre ut-
viklingen av prioriterte områder. 

Oppdragsdokumentene blir i hoved-
sak fulgt opp. I denne sammenheng 
vises det til årlig melding (styresak 
Helse Midt-Norge 20/13).

Muligheter for kompetanseutvikling er 
et viktig område for å fremstå som en 
attraktiv arbeidsgiver. Det regionale 

foretaket har både engasjert seg i kon-
krete problemstillinger for særlig sår-
bare fagmiljøer (for eksempel psykiatri) 
og i generelle problemstillinger som 
Samla plan i Møre og Romsdal, der det 
var særlig fokus på å etablere bærekraft - 
ige miljø som i bidrar til rekruttering.  

Helse Midt-Norge er skeptisk til ge-
nerell føring for etterutdanning. For 
at etterutdanningen og kompetanse-
utvikling skal styrke kvaliteten i pasi-
entbehandlingen, er det viktig at dette 
vurderes lokalt mellom den enkelte 
medarbeider og vedkommendes leder.
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Helseforetakene i HSØ investerer i 
kompetanse på mange områder: tid 
til formell utdanning for flere yrkes-
grupper inkl overlegepermisjoner og 
kurs for LIS, veiledning og kompe-
tansebygging i den kliniske hver-
dagen, fagutvikling og forskning, 
e-læring, samarbeid med utdan-
ningsinstitusjoner, økonomisk støtte 
til videre-og etterutdanning, praksis-
plasser med mer. Et internt, foreløpig 
estimat antyder at de samlede invest-
eringer i kompetanse og utdanning i 
bred forstand (ikke inkludert 
forskning), ligger i størrelsesorden 
1-1,5 milliard kroner i året, men dette 
er et estimat beheftet med betydelig 
usikkerhet knyttet til hvordan kom-
petanse og utdanning defineres samt 
hvordan medgått tid estimeres. HSØ 
brukte 1,7 milliarder på forskning i 
2011, tilsvarende 3% av foretaks-
gruppens driftsbudsjett. Målet er  
5 %.

Det er ikke tatt stilling til eksakte 
beløp, men det er viktig for HSØ å 
presisere at vi er opptatt av etterut-
danning slik at vi til enhver tid har 
godt kvalifiserte og oppdaterte spesi-
alister. Dette fremkommer også i vår 
Plan for strategisk utvikling:

Kompetente og motiverte medar-
beidere – vår viktigste ressurs og 
innsatsfaktor: 

Det vil være økt fokus på kompetan-
se og å utvikle gode systemer for å 
rekruttere, utvikle og anvende de 
menneskelige ressurser. Den enkelte 
medarbeider skal ha mulighet til å 
utvikle sin kompetanse (kunnskaper, 
ferdigheter, holdninger, motivasjon og 
atferd) til beste for pasienten, Helse 
Sør-Øst og seg selv.

Kompetanseutvikling er, og har alltid 
vært, et ansvar også for arbeidsgiver. 
For HSØ er det avgjørende for å kun-
ne levere gode helsetjenester. Det 
har derfor alltid vært knyttet res-
sursbruk til kompetanseutvikling. 
Med det nødvendige økonomifokus 

som har vært på sykehusdrift de 
seinere årene, kan man selvsagt dis-
kutere om ressursbruken på de for-
skjellige områdene har vært tilstrek-
kelig. Nå gjennomgås innhold og 
struktur i legespesialisering og etter-
utdanning og industristøtten til f eks 
kongressdeltakelser er fjernet. Det 
aktualiserer ytterligere oppmerk-
somhet fra arbeidsgiver på res-
sursbruk. HSØ er åpen for å diskute-
re med Legeforeningen hva som i 
denne situasjonen vil kreves av støtte 
og ressurser for å sikre befolkningen 
godt kvalifisert helsepersonell.

HSØ har igangsatt et omfattende 
prosjektarbeid for å kartlegge dagens 
kompetanse og vurdere behov for 
fremtiden. Behovene skal vurderes 
også i samarbeid med helseforetake-
ne og fagmiljøene hvor vi ønsker å 
avdekke sårbare fagmiljøer og kjer-
nekompetansebehov. Tiltak for å 
dekke behovene vil inkludere mer 
enn kun investeringer, f eks samar-
beid med utdanningsinstitusjoner, 
veilederutdanning, rekrutteringstil-
tak og aktivt samarbeid med primær-
helsetjenesten. Dagens investe-
ringsnivå må kontinuerlig vurderes 
og evalueres.  

HSØ kvitterer ut i årlig melding – 
link: http://www.helse-sorost.no/
arligmelding
Det nedlegges hvert år et omfattende 
arbeid med årlig melding. HSØ gjen-
nomgår også helseforetakenes årlige 
meldinger, inkludert Utdanning, og 
har deretter dialog med helsefore-
takene om områder hvor kravene 
ikke er tilfredsstillende oppfylt. Vi  
er nå særlig opptatt av at det skal 
foreligge konkrete strategier for 
kompetanseutvikling, noe som  
også kan sikre mer likeverdige mulig-
heter for etter- og videreutdanning 
mellom foretakene. 

HSØ er enig med Legeforeningen i at 
mulighet for kompetanseutvikling er 
viktig for å rekruttere og beholde 
helsepersonell – i alle yrkesgrupper. 
Muligheter for kompetanseutvikling 
i et godt arbeidsmiljø skaper også 
trivsel - som kommer pasientene til 
gode. I tillegg til satsing nevnt oven-
for, har de enkelte foretakene for-
skjellige rekrutterings- og kvalifi-
seringstiltak (kursmuligheter, 
økonomisk kompensasjon, styrking 
av veiledning, kartlegging av kompe-
tanse for å sikre at alle får nødvendig 
videre- og etterutdanning, egne kom-
petansestrategier etc).

Ledelsen i HSØ tar ansvar for med-
arbeidernes kompetanseutvikling  
og jobber kontinuerlig for å ivareta 
dette ansvaret. Allerede i dag, er det 
obligatoriske elementer i kompetan-
seutviklingen; som kurs, praksis, 
e-læring med mer. Vi jobber med 
kartleggingsverktøy som gir bedre 
oversikt over ansattes kompetanseut-
vikling og -behov.

HSØ deltar i Helsedirektoratets 
arbeid med gjennomgang av struktur 
og innhold i legespesialitetene hvor 
også obligatorisk etterutdanning er 
et tema.  
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Innlegget er av Lene Brandt Knutsen, 
juridisk rådgiver i Overlegeforeningen

››

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

Lederkontrakter

Kort om arbeidsmiljølovens  
bestemmelser om inngåelse av 
 arbeidskontrakter
Det skal inngås en skriftlig arbeids-
avtale i alle arbeidsforhold, også ved 
ansettelse av ledere. Kravet om skriftlig 
arbeidsavtale følger av arbeidsmiljø-
loven § 14-5. Det er arbeidsgivers 
 ansvar å utarbeide en skriftlig arbeids-
avtale.

Arbeidstakeren har rett til å la seg 
bistå av en tillitsvalgt eller annen re-
presentant både ved utarbeidelse og 
ved endringer i arbeidsavtalen. Det er 
opp til den enkelte arbeidstaker å velge 
om man ønsker slik bistand.

Hvis arbeidsforholdet har en varig-
het på mer enn én måned skal avtalen 
være klar snarest mulig, og senest 
innen en måned etter at arbeidsfor-
holdet startet, jfr. § 14-5 annet ledd.

Arbeidsmiljøloven stiller visse mini-
mumskrav til innholdet i en arbeids-
kontrakt, se § 14-6. Disse minimums-
bestemmelsene gjelder også for leder- 
kontrakter. Utover disse minimumsbe-
stemmelsene står partene svært fritt i 
utformingen av arbeidsavtalen. Det er 

derfor viktig at arbeidstaker leser nøye 
gjennom kontraktsforslaget før kon-
trakten inngås, slik at eventuelle frem-
tidige uklarheter og uoverensstemmel-
ser kan unngås. Det anbefales at det 
innhentes rådgivning fra tillitsvalgte 
eller Legeforeningens sekretariat før 
kontrakten signeres, se mer om rådgiv-
ning til leger i lederstillinger nedenfor.

Arbeidsmiljøloven inneholder også 
visse særreguleringer for arbeidstakere 
«i ledende stilling» og i «særlig uav-
hengig stilling», jfr. § 10-12 første og 
annet ledd. Se mer om dette nedenfor 
under «Arbeidstid».

Hva bør lederkontrakten inneholde?
Lederkontrakter bør tilpasses still-
ingen ut fra de formål man har med 
ansettelsen. I hvor stor grad den enkel-
te kontrakt skal tilpasses, må imidlertid 
vurderes konkret. Hvor generell eller 
spesiell lederkontrakten bør være, vil 
måtte bero på stillingens karakter, 
stillingens trinnhøyde i virksomheten 
og ansvarsområder. Videre må også de 
konkrete forhandlingene mellom part-
ene hensyntas. I tillegg må kontrakten 

selvfølgelig hensynta virksomhetens 
art: Kontrakten må være tilpasset en 
lederstilling i helseinstitusjon.

Det er viktig at det av kontrakten 
fremkommer tydelig hvilke krav og 
forventinger som stilles til lederen. 
Ansvarsområdene må tydeliggjøres. 
Samtidig er det også essensielt at det  
er samsvar mellom lederens ansvar og 
myndighet i lederstillingen. Det bør av 
kontrakten fremgå hvilken myndighet 
lederen skal ha, slik at vedkommende 
faktisk settes i stand til å oppfylle de 
krav og forventninger som arbeidsgiver 
stiller. Det er viktig at man før kontrak-
ten inngås kontrollerer om man reelt 
sett, med utgangspunkt i arbeidsavtalen, 
vil inneha en posisjon som gjør det 
mulig å oppnå de mål som eventuelt  
er definert i lederkontrakten, og som  
i neste omgang vil legges til grunn for  
å vurdere om lederen har innfridd i 
samsvar med forventningene.

For legeledere kan det også være 
spesielt viktig med eksplisitt regulering 
av rettigheter til oppdatering av kompe-
tanse og vedlikehold av kliniske ferdig-
heter etter en viss tid i lederstillingen.

Det kreves særskilt oppmerksomhet når man skal inngå avtale om lederstilling. Det er i dag en 
rekke forskjellige stillingsbetegnelser i bruk på lederstillinger i helsesektoren. Det innføres stadig 
nye ledelsesnivåer, og enheten som skal ledes kan være lokalisert på mer enn ett geografisk 
sted. Dette skaper utfordringer ved utarbeidelse av arbeidskontrakten.
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Er det spesielle forhold man skal tenke 
på når det gjelder lederstillinger som 
kan søkes av ulike yrkesgrupper?
Det er viktig for søker å bringe klarhet 
i hva slags vilkår som ligger til stillingen. 
Særlig ved stillinger som kan søkes av 
flere yrkesgrupper, må det tas inn for-
muleringer som sikrer at man som lege 
i lederstillingen får adgang til å følge 
med i den medisinske utvikling innen-
for enhetens fagområde gjennom ulike 
former for etterutdanning og oppdater - 
ing, eller delvis videre praksis.

Forholdet til overenskomst/tariffavtale
Legeforeningens tariffavtaler sikrer  
de medlemmer som omfattes av tariff-
avtalen viktige minimumsrettigheter. 
Vi ser at det tidvis oppstår spørsmål 
om hvorvidt en leder er omfattet av 
tariffavtalen eller ikke. Ved utarbeid-
else av kontrakt er det viktig at dette  
er avklart på forhånd.

Flere lederstillinger er eksplisitt 
unntatt fra overenskomstens/tariffa-
vtalens bestemmelser. Ledere som  
er unntatt fra tariffavtalen er i Spekter- 
området likevel omfattet av overens-
komstens del A1 – sosiale bestemmelser. 
Se protokollen til Overenskomsten del 
A1 i Spekter område 10 (helseforetak), 
hvor det fremgår at det er «en forutset-
ning at medlemmer som ikke blir dekket 
av overenskomst, skal ha tilsvarende 
rettigheter etter bestemmelsen i denne 
protokoll sikret som personlige ordn-
inger». Dette medfører at ledere som  
er unntatt fra overenskomsten ikke 
trenger å forhandle på nytt når det 
gjelder rettigheter til lønn under syk-
dom, svangerskap, fødsel, permisjons-
rettigheter, forsikringer, pensjon og 
ferie. Det kan i lederavtalen vises til 
disse protokollene.

Dersom man er ansatt i en leder-
stilling i et annet tariffområde, bør 
man undersøke om man har en til-
svarende sikring i avtaleverket. 
 Dersom slik sikring ikke foreligger,  
er det viktig at man i lederavtalen får 
slike rettigheter nedfelt. 

Hovedbegrunnelsen for at mange 
lederstillinger er unntatt fra overens-
komst/tariffavtale, er at man skal unn-
gå uryddighet og sammenblanding av 

roller ved utøvelse av lederrollen. Et 
konkret eksempel er at man som leder 
til vanlig vil være arbeidsgivers repre-
sentant i lønnsforhandlinger.

I helseforetakene og i Virke-virksom- 
hetene forutsettes det at spørsmålet 
om hvem som skal omfattes av tariff-
avtalen avklares som del av de lokale 
forhandlingene. Det forutsettes der-
med at tillitsvalgte er involvert i disku-
sjoner med arbeidsgiver om hvilke 
ledere som skal/kan unntas fra tariff-
avtalenes bestemmelser.

Åremål eller fast ansettelse? 
Hovedargumentet for åremålsstilling 
(midlertidig ansettelse) vil være leder-
stillingens kompleksitet og særskilte 
utfordringer. Adgangen til å ansette på 
åremål er regulert i arbeidsmiljøloven 
§ 14-10 første ledd. Av bestemmelsen 
følger det at det er øverste leder i en 
virksomhet som kan ansettes på åre-
mål. Dette innebærer at de fleste leder-
stillinger for leger vil lyses ut som faste 
stillinger. Dette medfører at lederen 
har oppsigelsesvern i medhold av 
 arbeidsmiljøloven § 15-7.

Rett til retrettstilling?
Det er mange legeledere som etter en 
viss tid ønsker å gå tilbake til en klinisk 
stilling. Også arbeidsgivere vil kunne 
være interessert i en viss utskiftning i 
lederstillingene etter en periode, ikke 
minst fordi denne type lederjobber er 
særskilt krevende.

Men hva skjer hvis legen ønsker å si 
opp sin lederstilling eller «lederdelen» 
av stillingen sin, for å gå tilbake i en 
vanlig overlegestilling? Har legelederen 
automatisk rett til å gå tilbake til en 
vanlig overlegestilling (retrettstilling)?

Utgangspunktet er at en legeleder-
stilling ikke innebærer at det ligger en 
fast overlegestilling i bunn. Rett til å gå 
tilbake til en overlegestilling må i så 
tilfelle bero på en tolkning av kontrak-
ten, eventuelt andre forutsetninger ved 
ansettelsen eller ved praksis ved den 
aktuelle virksomhet/avdeling. En  
oppsigelse av lederstillingen eller  
«lederdelen» av stillingen, vil derfor 
som hovedregel innebære en oppsig-
else av ansettelsesforholdet i sin  
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helhet, med mindre man har holde-
punkter for det motsatte.

Det er derfor viktig at det i arbeids-
avtalen eller i annen avtale, for eksem-
pel en retrettavtale, tas inn formuler-
inger som gir rett til å gå tilbake til en 
ordinær overlegestilling. Det bør også 
inntas bestemmelser om hvordan av-
lønning i retrettstillingen skal skje. 
Skal lederen ha rett til eventuelle 
 lønnstillegg basert på den kompetanse 
vedkommende har opparbeidet seg i 
lederstillingen? Skal slike lønnstillegg i 
så tilfelle differensieres basert på hvor 
lenge vedkommende arbeidet i leder-
stillingen?

Selv om man i arbeidsavtalen eller 
annen lokal avtale ikke har inntatt 
bestemmelser om rett til retrettstilling, 
bør saken tas opp lokalt med henvis-
ning til praksis. Det har gjennom år 
vært utvist stor grad av interesse og 
imøtekommenhet fra arbeidsgivere  
når det gjelder å tilrettelegge for at 
tidligere ledere skal kunne gå tilbake  
i en ordinær overlegestilling. Vedkom-
mendes kompetanse forblir da i avde-
lingen/enheten.

Momenter til lederkontrakten
Stillingens omfang og innhold
Avhengig av hvor detaljert arbeids-
kontrakten er, bør det vurderes om 
man skal be om at det utarbeides en 
stillingsbeskrivelse som nærmere 
 presiserer innholdet i den aktuelle 
stillingen. I stillingsbeskrivelsen bør 
det i så tilfelle fremgå at ansvar som er 
tillagt stillingen korresponderer med 
myndighet. Det kan som eksempel 
være ansvar og beslutningsmyndighet 
knyttet til utvikling av den medisinske 
virksomheten; herunder forskning og 
fagutvikling, ansvar for å definere per-
sonellbehov og kompetansekrav knyt-
tet til gjennomføring av diagnostikk og 
behandling, medisinske prosedyrer, 
vaktordninger og bemanning, samt 
innflytelse på budsjettarbeid.

Lønn og lønnsmodell
Lederlønn skal baseres på kompetanse, 
ansvar og innsats og fastsettes vanlig-
vis på individuelt grunnlag. Det inne-
bærer at lønnen fastsettes og forhand-
les mellom lederen og arbeidsgiver. 

Vanligvis har lederen ikke krav på årlig 
lønnsregulering. Dette vil være et for-
handlingsspørsmål.

Av kontrakten må det fremgå hvor-
dan avlønning skal skje. Det er ingen 
konkrete lov- eller avtalereguleringer 
med hensyn til hvordan lønnsmodeller 
for legeledere skal eller kan utformes. 
Partene står i utgangspunktet svært 
fritt til å inngå de avtaler de finner 
hensiktsmessig. Det blir et forhand-
lingsspørsmål mellom avtalepartene 
hvorvidt arbeidsgivers tilbud hva 
 gjelder lønnsmodell og lønnsnivå kan 
anses akseptabelt.

Mange ledere har avtalt totallønn. 
Merk at en totallønnsavtale er en 
lønnsavtale, og regulerer som utgangs-
punkt ikke arbeidstid. Totallønnsav-
taler regulerer som hovedregel kun 
hvordan den arbeidede tiden skal 
 godtgjøres. 

I lønnssamtaler kan man som leder 
bli møtt med krav til økt produktivitet 
som grunnlag for en videre lønnsutvik-
ling. Det er her viktig å få klarlagt for-
ventet innsats og vurdere om leder-
stillingen er tillagt tilstrekkelig ansvar, 
myndighet og ressurstilfang til at 
 måloppnåelse kan realiseres. Det vil 
for eksempel være uheldig om arbeids-
giver har definert forventet produk-
sjonsøkning uten at lederen har inn-
flytelse over personellet som for ut- 
settes å medvirke til dette og andre 
ressurser.

Omfang av klinisk arbeid
Leger som påtar seg lederstillinger  
vil ofte ønske å kunne opprettholde  
sin kliniske forankring og kompetanse. 
Dette vil styrke forutsetningene for et 
godt lederskap. Det er i utgangspunk-
tet opp til den enkelte leder hvordan 
ledelse og eventuell klinisk virksomhet 
skal utøves på en best mulig måte, men 
ledelse må prioriteres. I denne sam-
menheng er det også viktig at ledelse 
av andre yrkesgrupper ivaretas på en 
innsiktsfull måte.

Arbeidssted
Som en konsekvens av sammenslåing 
av virksomheter og enheter har det 
blitt stadig større fokus på hvilke 
 rettigheter man har som ansatt når det 

gjelder avtalt arbeidssted. Også ledere 
har behov for forutsigbarhet i arbeids-
forholdet og det bør defineres et  hoved- 
arbeidssted innenfor helseforetaket.

Modeller med stedsovergripende 
enheter innebærer utfordringer. Det 
kan være krevende å ivareta relasjoner 
fordi man som leder bare er fysisk til 
stede for sine medarbeidere for korte 
perioder om gangen. Lederne må være 
på alle lokaliseringer der de har med-
arbeidere, og rotasjonen må være sys-
tematisk og forutsigbar både for leder 
og ansatte. Dette vil kunne være tid-
krevende. Det kan bli behov for sted-
lige assisterende med reell personal-
myndighet for å ivareta personal - 
ledelse, drift og forsvarlig lederspenn.

Arbeidstid
Utgangspunktet er at alle arbeidstake-
re er omfattet av arbeidsmiljølovens 
arbeidstidsbestemmelser. For legelede-
re som er omfattet av overenskomst/
tariffavtale, vil arbeidstiden vanligvis 
være regulert av denne.

For arbeidstakere i «ledende stilling» 
og «særlig uavhengig stilling» er det i 
arbeidsmiljøloven § 10-12 første og 
annet ledd gjort unntak fra lovens 
kapittel 10 som omhandler arbeidstid, 
overtid og overtidsgodtgjøring. Be-
stemmelsene i § 10-2 første, annet og 
fjerde ledd som omhandler arbeids-
tidsordninger og mulighet for fritak  
for nattarbeid og arbeidstidsreduksjon 
gjelder imidlertid også for disse ar-
beidstakerne. Videre har arbeidstakere 
i «ledende stilling» og «særlig uavhengig 
stilling» på lik linje med andre arbeids-
takere krav på å ikke utsettes for uheldige 
fysiske eller psykiske belastninger.

Arbeidstaker i «ledende stilling»
Det avgjørende ved bedømmelsen av 
hvorvidt arbeidstakeren har en «ledende 
stilling» er hvorvidt arbeidet er av 
ledende art. Dette må avgjøres ut fra 
stillingens funksjon og arbeids- og 
ansvarsområde. Hvilken tittel stillingen 
har er ikke avgjørende, men kan gi en 
indikasjon på arbeidets innhold. Det 
samme gjelder arbeidstakerens lønn.

Det er hovedoppgaven til den ansatte 
som er avgjørende. Dersom arbeids-
takeren i hovedsak utfører administra-



OVERLEGEN 2-2013 39

tive og ledende oppgaver, vil det derfor 
normalt ikke få avgjørende betydning 
om arbeidstakeren av og til også utfører 
arbeidsoppgaver som ikke er av slik art.

Det følger av forarbeidene til ar-
beidsmiljøloven at § 10-12 første ledd 
er ment å videreføre tilsvarende be-
stemmelse i arbeidsmiljøloven 1977  
§ 41. I forarbeidene til den tilsvarende 
bestemmelse i arbeidsmiljøloven 1977 
er blant annet «avdelingssjef» og andre 
som har et større ansvar nevnt som 
eksempel på stilling som som utgangs-
punkt vil kunne falle inn under unn-
taket, men som nevnt vil tittel ikke i 
seg selv være avgjørende.

Det er antatt at det vil være lite 
 naturlig å anse en arbeidstaker for å 
arbeide i en ledende stilling dersom 
vedkommende er underlagt fast kon-
troll med hensyn til arbeidstiden. I 
forarbeidene til loven av 1977 uttalte 
departementet at unntaket burde 
 omfatte arbeidstakere som har et 
 større ansvar eller som i særlig grad 
kan treffe selvstendige avgjørelser, og 
som selv må vurdere og avgjøre beho-
vet for egen arbeidsinnsats. Arbeids-
takere i slike stillinger har ofte et 
lønnsnivå som også forutsettes å dekke 
en viss arbeidsinnsats ut over vanlig 
arbeidstid, uten at overtidsarbeidet 
registreres særskilt.

Av arbeidsmiljøloven 1977 § 41 fulgte 
det eksplisitt at unntaket for ledere fra 
lovens arbeidstidsbestemmelser ikke 
gjaldt «arbeidsledere og andre i likn-
ende stillinger som i arbeidstida følger 
dem de er satt til å lede». Bestemmel-
sen er ment videreført i dagens ar-
beidsmiljølov. Dette medfører som 
utgangspunkt at arbeidsleder som  
har sin arbeidstid innrettet etter sine 
underordnede, ikke skal være unntatt 
fra arbeidstidskapitlet. Om vedkom-
mende selv deltar i det arbeidet han  
er satt til å lede, er av underordnet 
betydning. Det avgjørende må være  
om han må oppholde seg på samme 
arbeidsplass. Dette er vurderinger  
som kan være særlig aktuelle for ledere 
på nederste og nest nederste ledernivå, 
som deltar i avdelingens kliniske arbeid, 
herunder i vakt. Disse vil normalt ikke 
kunne unntas fra arbeidstidsbestem-
melsene.

Arbeidstaker i  
«særlig uavhengig stilling»
Bestemmelsen om arbeidstaker i 
 «særlig uavhengig stilling» er langt  
på vei en videreføring av 1977-lovens  
§ 41 som gjaldt arbeidstakere som ikke 
innehar lederfunksjoner, men som 
likevel har «overordnede og ansvars-
fulle stillinger». Bestemmelsen har 
imidlertid fått en annen formulering 
ved at begrepet «særlig selvstendig»  
er erstattet med arbeidstakere i «særlig 
uavhengig stilling». Det er noe uklart 
hva som ligger i denne endringen. 

For å falle inn under begrepet «sær-
lig uavhengig stilling» er det ikke til-
strekkelig å kunne kontrollere egen 
arbeidstid og/eller ha fleksibel arbeids-
tid. En særlig uavhengig stilling må 
også innebære en tydelig og åpenbar 
«selvstendighet» eller «uavhengighet» 
i hvordan og til hvilken tid arbeidsopp- 
gaver organiseres og gjennomføres.

Begrepet «særlig uavhengig stilling» 
omfatter arbeidstakere som selv priori-
terer sine oppgaver, som selv bestem-
mer hva de skal gjøre, hva som skal 
delegeres til andre, når arbeidet skal 
utføres og hvordan arbeidet skal ut-
føres. Det er den rettslige relasjonen 
mellom arbeidstaker og arbeidsgiver 
som i prinsippet er avgjørende når man 
skal vurdere om en stilling er særlig 
uavhengig.

Konsekvensene av å være ansatt i  
«ledende stilling» og «særlig  
uavhengig stilling»
Det må foretas en konkret vurdering  
av hver enkelt stilling, ansettelses-
kontrakt og stillingsbeskrivelse for å 
fastslå om stillingen kan anses som 
ledende/særlig uavhengig eller ikke. 
Stillingene må være av en slik art at 
den aktuelle legeleder selv kan priori-
tere sine oppgaver, bestemme hva  
vedkommende skal gjøre og hva som 
skal delegeres til andre, når og hvordan 
arbeidet skal utføres. Disse stillingene 
innebærer altså at arbeidsgiver har 
relativt liten styring på arbeidstakers 
arbeidsutførelse.

Dersom man etter en konkret vurde-
ring kommer til at man er ansatt i en 
ledende eller særlig uavhengig stilling, 
medfører dette som nevnt ovenfor at 

man ikke er omfattet av arbeidsmiljø- 
lovens kapittel 10 som omhandler 
 arbeidstid, overtid og overtidsgodt-
gjøring. Dette innebærer at arbeids-
tiden ikke er regulert og som utgangs-
punkt at man ikke har krav på over - 
tidsgodtgjøring. I slike tilfeller, hvor 
loven ikke verner arbeidstakeren, er 
det viktig å være ekstra påpasselig ved 
utforming av kontrakten. Dersom 
 stillingen må anses som ledende eller 
særlig uavhengig, er det viktig at dette 
også gjenspeiles i kontrakten med 
hensyn til den myndighet som er tillagt 
stillingen og med hensyn til avlønning.

Rådgivning til leger i lederstillinger 
Legeforeningen bistår leger i leder-
stillinger på en rekke områder. I tillegg 
til enkeltsaker som kan angå ulike sider 
ved lederens arbeidsforhold, bistår 
Legeforeningen blant annet med råd-
givning ved inngåelse av lederavtaler 
og avtaler ved fratreden fra lederstil-
linger. Vi bidrar også med tolkning av 
allerede inngåtte avtaler. Ta kontakt 
med Avdeling for jus og arbeidsliv 
dersom du ønsker bistand.  •
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av direktør Anne Kjersti Befring, jus og arbeidsliv››
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Legers taushetsplikt:
§ 21. Hovedregel om taushetsplikt

Helsepersonell skal hindre at andre får adgang eller kjennskap til opp 
lysn inger om folks legems eller sykdomsforhold eller andre personlige  
forhold som de får vite om i egenskap av å være helsepersonell.

Legers taushetsplikt
Som lege opplever du å bli kontaktet 
for å gi pasientinformasjon og spørs-
målet melder seg: kan jeg det? Alle 
leger vet at de har taushetsplikt og at 
etikk er blitt helselovgivning med eier-
skap for samfunnet og ikke bare stan-
den. Helselovgivningen rommer retts-
lige og faglige standarder som 
forutsetter vurderinger utfra kriterier i 
lovgivningen og avveininger av hensyn 
og interesser.  

Taushetsplikten er nedfelt i helse-
personelloven § 21. Formålet er å gi 
pasientene trygghet for at de kan opp-
søke leger og helsetjenesten og gi per-
sonlig informasjon uten risiko for at 
den spres til andre.  Helseopplysninger 
er regnet som sensitiv informasjon. 
Det kan være vanskelig å få oversikt 
over rekkevidden av taushetsplikten.  
Og over når plikten erstattes med en 
rett til å velge, enten det er å gi infor-
masjon eller å beholde taushet – og når 
det er plikt til å gi opplysninger. Mange 
av bestemmelsen gjør plass til vekting 
av hensyn – slik “fru Justisia” finner 
gode og rettferdige konklusjoner, men 
med utgangspunkt i lovens ordlyd og 
formål. 

Leger kommer langt med å kjenne til 
de viktigste bestemmelsene. Plikten til 
å beholde taushet i hpl § 21 er om-
fangsrik. Den omfatter både en plikt til 
å tie og til å unnlate at opplysningene 
gjøres kjent.  Den omfatter all personi-

dentifiserbar informasjon som er  
gitt eller innhentet i forbindelse med 
helsehjelpen. Informasjon som er  
anonymisert på en måte som ikke  
fører den tilbake til en person er ikke 
omfattet av plikten til å beholde taus-
het. Denne plikten med mindre det er 
gjort unntak fra den i lov eller det på-
lagt i lov å gi informasjon. Det er om-
trent 50 unntak og jeg nevner noen 
her. 

Samtykke fra pasienten til å gi opp-
lysninger opphever taushetsplikten 
uten å utløse en opplysningsplikt, jf 
hpl § 22. Legen har i disse situasjoner 
en taushetsrett og opplysningsrett. Når 
pasienten gir samtykke utfra informa-
sjon om hvordan informasjonen benyt-
tes er taushetsplikten tilsidesatt, men 
uten en plikt til å opplyse. Dette er et 
praktisk viktig unntak. Døde pasienter 
er naturlig nok ikke i stand til å gi sam-
tykke, men det er en egen bestemmelse 
med kriterier for å benytte informasjon 
etter pasientens død i hpl § 24. Unn-
taket fra taushetsplikt kan komme til 
anvendelse dersom det foreligger 
«vektige grunner» med utgangspunkt  
i «avdødes antatte vilje». Legen må 
også i denne situasjonen ta utgangs-
punkt i pasientens interesser – og  
motvirke at det leveres ut opplysninger 
unødvendig. Dersom legen har opp-
lysninger som kan belyse dødsfallet, 
for eksempel betroelser om å være 
utsatt for trusler, må det i alminnelig-

het antas at pasienten ville ønsket at 
legen gav politiet denne informasjonen. 
Legen skal imidlertid ikke levere ut mer 
informasjon enn strengt nødvendig.

 Taushetsplikt overfor  
politiet og påtalemyndigheten
Taushetsplikten gjelder overfor politi 
og påtalemyndighet. Legen kan opp-
leve det som vanskelig å avslå politiets 
krav om utlevering av opplysninger. 
For noen er det også vanskelig at de 
skal beskytte pasienter som har gjort 
straffbare handlinger, for eksempel  
når fastlegen skal hjelpe en tyv som 
har skadet seg i forbindelse innbrud-
det. Taushetsplikten er basert på et 
verdivalg med langvarig historisk 
 tradisjon, hvor kjernen er at enhver 
innbygger skal kunne oppsøke helse-
vesenet uten frykt for at legens rolle  
er en annen enn å hjelpe. Men dette 
gjelder ikke unntak. I noen tilfeller  
kan legen gi politiet informasjon utfra 
at de hensyn dette skal ivareta veier 
«vesentlig tyngre» enn beskyttelsen av 
den kriminelle, jf hpl § 23 nr 4. 

I tidligere legelov ble dette unntaket 
kalt rettsstridsreservasjonen («særlige 
grunner»). Men det skal noe til før det 
kan anvendes. Lovavdelingen har uttalt 
at det ikke er nok at den kvinnelige 
pasienten er slått av sin ektefelle for  
at legen kan gi opplysninger til politiet. 
Men når det er fare for livet hennes  
er det tungtveiende interesser.
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 I lovgivningen pålegges legen opp-
lysningsplikt i enkelte sammenhenger. 
Det må da vurderes om kriteriene i 
loven er oppfylt.  I hpl § 31 det opp-
lysningsplikt til politi og andre nød-
etater når  informasjon er nødvendig 
for å avverge alvorlig skade på person 
eller eiendom.  Det kan være behov for 
bistand for å avverge et drap eller en 
brann eller for å sikre et skadested mot 
ytterligere skader, for eksempel ved 
avskjerming av trafikk etter en trafikk-
ulykke. Ved ulykker/katastrofer kan 
opplysningsplikt til flere nødetater 
utløses, for eksempel til brannvesenet. 
Varslingsplikten gjelder kun overfor 
den etaten som kan gi nødvendig bi-
stand. Det skal ikke gis opplysninger 
utover det som er nødvendig for å 
avverge potensiell skade.

Hvilken kunnskap må legen eller 
helsepersonell ha før varslingsad-
gangen og varslingsplikten inntrer?  
Ut fra ordlyden i bestemmelsen for-
utsettes en viss kunnskap om situa-
sjonen. Formålet med bestemmelsen 
tilsier at det ikke kan kreves visshet  
om situasjonen. Tidsbruken i en akutt-
situasjon er ofte avgjørende for i hvil-
ken grad alvorlige konsekvenser kan 
forebygges, noe som tilsier at det ikke 
kan stilles store krav til undersøkelser. 
Det må være tilstrekkelig at det gjøres 
visse adekvate forsøk på å få klarhet i 
situasjonen ved spørsmål til innringe-
ren. Den erfaring man har med ulike 
situasjoner, vil også ha betydning for 
hvordan den vurderes, for eksempel  
at det er behov for å sikre et skadested 
etter et trafikkuhell i tettbygd strøk  
for å motvirke nye skader.

Leger skal melde fra til politiet (og 
fylkesmannen) om såkalte unaturlige 
dødsfall. Denne plikten er regulert i 
hpl § 36 tredje ledd. Det fremgår av 

forskriftene at underretningen kan gis 
personlig eller telefonisk til nærmeste 
politimyndighet. Dersom meldingen 
gis muntlig, skal det i ettertid gis en 
skriftlig melding på et fastsatt skjema. 
På legens erklæring om dødsfall skal 
det også anmerkes dersom det er gitt 
muntlig melding til politiet.

Unaturlige dødsfall er i all hovedsak 
definert som uventede eller uforklarlige 
dødsfall påvirket av andre forhold enn 
avdødes helsetilstand og der legen har 
grunn til å anta at det er forårsaket av 
en persons handling eller unnlatelse av 
å handle. Det tas først og fremst sikte 
på å få klarhet i om dødsfallet er for-
årsaket av en kriminell handling, for 
eksempel drap, legemsbeskadigelse, 
«svikt» i arbeidsforhold eller «svikt»  
i forbindelse med helsehjelp, for 
 eksempel i forbindelse med et kirurgisk 
inngrep, bruk av legemidler eller o pp-
følgningen av en pasient. Bestemmel-
sen omfatter også meldeplikt dersom 
dødsfallet skjer i forbindelse med 
 soning eller militærtjeneste.

Hva som regnes som unaturlige 
dødsfall, er nærmere beskrevet i for-
skriften § 2. «Unaturlig» knyttes i 
 hovedsak til de forholdene som for-
årsaker dødsfallet – at dødsfallet er 
påvirket av en ytre faktor. Dersom en 

pasient dør av en ukjent årsak og det 
skjer uventet, skal det også meldes  
som unaturlig, slik at dødsårsaken kan 
granskes nærmere. Det samme gjelder 
ved funn av lik som ikke er identifisert.

 Sakkyndighetsrollen
Taushetsplikten er knyttet til behand-
lerrollen. Leger kan opptre som sak- 
kyndig overfor politiet for eksempel 
ved undersøkelse av en siktet som ledd 
i etterforskningen. Forutsetningen er 
da at det ikke har oppstått en behand-
lerrelasjon, at det foreligger samtykke 
fra den berørte om å bli undersøkt, 
eller at det er lovgrunnlag for å pålegge 
slike undersøkelser. I vegtrafikkloven 
er det inntatt et forbud mot å føre 
motorvogn i påvirket tilstand (§ 22)  
og et krav om at motorvognførere skal 
avgi utåndings- og blodprøve ved mis-
tanke om slik påvirkning ( jf. § 22 a).

Leger, sykepleiere og bioingeniører 
kan pålegges å ta disse prøvene, jf. 
helsepersonelloven § 12. Når denne 
plikten kommer til anvendelse, opptrer 
legen som sakkyndig for politiet, det vil 
si når det ikke er oppstått en behand-
lerrelasjon mellom legen og pasienten. 
Dette skillet kan illustreres ved at poli-
tiet må bringe personer til legen for å 
få foretatt nærmere angitte kontroller, 
for eksempel blodprøve av en promille-
mistenkt. Politiet kan derimot ikke 
kreve at legen henter ut informasjon 
ved prøvetaking av pasienter som alle-
rede er innlagt i sykehus. Der det har 
oppstått et behandler-pasient-forhold, 
har legen taushetsplikt, med mindre 
pasienten samtykker eller det fore-
ligger et annet særskilt rettsgrunnlag 
for å fravike taushetsplikten (helse-
personellloven § 22 f ). Helsepersonel-
loven § 12 er ikke angitt som et slikt 
unntak.  •
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Legeforeningen anførte  prinsipalt  
at arbeidsgiver ikke har anledning 

til å innføre midlertidige tjenesteplaner 
om sommeren uten at det er avtalt med 
tillitsvalgte i B-delen eller i det enkelte 
tilfellet. I B-delen for OUS var det ikke 
hjemmel for hjelpeplan.  

Subsidiært anførte Legeforeningen 
at B-delens bestemmelser om frem-
gangsmåten for inngåelse av tjeneste-
planer ikke var fulgt, og at tjeneste-
planene dermed var tariffstridige. 
Saken reiste i denne forbindelse en 
rekke spørsmål om tolkningen av 
 arbeidstidsbestemmelsene i overens-
komstens del A2.

Legeforeningen vant ikke frem. 
 Begrunnelsen for Arbeidsrettens 
standpunkt er først og fremst hensynet 
til styringsretten; at arbeidsgiver må 
kunne styre virksomheten om somme-
ren og ved etablering av tjenesteplaner.

Legeforeningen mener at en så vid 
adgang til å endre tjenesteplaner som 
ledelsen ved OUS legger til grunn ikke 
bygger på en enighet mellom partene 
og at dommen skaper utfordringer i 
partsforholdet både med hensyn til 
tillit til avtaler og hvordan avtaler kan 
inngås i fremtiden.  Legeforeningen 
har lagt til grunn forutsetninger om 
lojalitet til avtaleregulering og be-
grensning av styringsretten ved om-
fattende unntak fra arbeidsmiljølovens 
regler om arbeidstid.  Avtaler utvikles  
i en gjen sidig tillit mellom partene, og 
med denne dommen og arbeidsgivers 

 håndtering av saken har tillitsforholdet 
både lokalt og sentralt fått en alvorlig 
brist. Ansvaret for tillitsbristen ligger 
hos arbeidsgiver.

Arbeidsrettens dom kan få overslags-
effekt til andre helseforetak, da det  
nå er klargjort at bruk av midlertidige 
tjenesteplaner for eksempel om som-

meren ikke krever hjemmel i B-del.  
Legeforeningen vil arbeide med å ut-
arbeide en strategi for å unngå at lokale 
avtaler blir benyttet på samme måte. 

Det er fortsatt begrensninger i 
 arbeidsgivers adgang til å innføre 
 tjenesteplaner.

Arbeidsrettens avgjørelse i sak om hjelpeplaner ved OUS 

– alvorlig for tilliten mellom partene
Legeforeningen møtte Spekter og Oslo universitetssykehus(OUS) i Arbeidsretten 11.14. mars. 
Den 22. april 2013 falt dom i saken vedrørende arbeidsgivers bruk av hjelpeplaner for somrene 
2011 og 2012 ved en konkret avdeling ved Oslo Universitetssykehus.

Hvilke begrensninger gjelder 
i arbeidsgivers styringsrett ved etablering av tjenesteplaner?
Legeforeningen legger til grunn at det ved tjenesteplaner, også ved midlertidige 
tjenesteplaner, gjelder noen begrensninger med tanke på arbeidsgivers adgang. 

1.   B-delene kan ha bestemmelser om bruk av hjelpeplaner / midlertidige  
planer som begrenser hvilke tilfeller arbeidsgiver har adgang til å ta slike  
planer i bruk.

2.   I mangel av bestemmelser i B-delene må tjenesteplaner varsles med de  
alminnelige endrings- eller oppsigelsesfrister. Ved inngåelse av midlertidige 
tjenesteplan gjelder varslingen både ved inngåelsen og ved opphøret av denne.

3.   Endring av tjenesteplan kan bare varsles der hvor Utvidet tjeneste/arbeidstid 
(UTA) er den samme som i opprinnelig tjenesteplan, dvs samme timetallet i 
tjenesteplan. 

4.    Leger som i slike situasjoner ikke ønsker å arbeide UTA i den nye tjeneste-
planen må si opp UTA med den frist som følger av B-delen. Arbeidsgiver må 
da tilby en 38 timers tjenesteplan for de legene som ønsker det.

5.    Dersom arbeidsgiver ønsker et annet timetall i tjenesteplanen enn til vanlig, 
må arbeidsgiver si opp tjenesteplanen og få aksept av den enkelte lege for  
UTA i ny tjenesteplan. 

6.   Tjenesteplaner må ha 20 timers dagtid i tidsrommet 07-17. Dette gjelder  
også midlertidige tjenesteplaner.

7.   Tjenesteplanen må oppfylle vernebestemmelsene. Unntak fra vernebestem-
melsene kan bare gjøres etter avtale med foretakstillitsvalgt.   •

OVERLEGEN 2-201342

Innlegg av Avdeling for Jus og arbeidsliv, Den norske legeforening››



OVERLEGEN 2-2013 43

Som yrkesforening er vårt øverste organ årsmøtet/landsrådet. Landsrådet 
innkalles av styret. Landsrådet vedtar Ofs vedtekter, tar stilling til styrets 
årsberetning, revidert regnskap, budsjettforslag og andre saker som er 
innkommet fra medlemmer eller styret. Det fastsetter også honorar til Ofs leder/
styremedlemmer og foretar valg etter Ofs vedtekter, herunder valg av styre  
og Ofs egen valgkomité, samt representanter til Legeforeningens landsstyre  
(se lovene §3-3).

Landsrådets plikt til å velge Ofs geografiske representanter til Legeforen-
ingens landsstyre fremgår også av lovenes § 3-5-4.

Hvordan bli landsrådsrepresentant?
Lokale Of-utvalg skal velge landsrådsrepresentanter i år med ulike tall.  
Valget bør være gjort innen 15. juni. Valgkrets er lokalforeningenes geografiske 
områder. Landsrådsrepresentantene velges blant Ofs tillitsvalgte. Hvis slikt valg 
ikke har funnet sted har styret adgang til å oppnevne representant(er) for neste 
valgperiode. (Ofs vedtekter §16.)

Hvilke plikter og rettigheter har jeg som Ofs landsrådsrepresentant?
Alle landsrådsrepresentanter har forslagsrett og stemmeplikt på landsrådsmøtet. 
For at landsrådet skal være beslutningsdyktig må minst 2/3 av landsrådet være 
tilstede. Som landsrådsrepresentant kan du kreve ekstraordinært landsrådsmøte 
hvis du får med deg minst 1/3 av landsrådsrepresentantene på det. En landsråds-
representant i avgående landsråd har også ansvar for at lokalt Of-utvalg etableres.

Hva foregår på landsrådsmøtet?
Foruten valg og vanlige årsmøtesaker skal landsrådet i valgår (som i år) god-
kjenne forslag til prinsipp- og arbeidsprogram for de kommende to år. Dette blir 
forpliktende for styrets arbeid og her kan du være med på å legge premissene for 
hva Of skal legge mest vekt på og arbeide med i kommende valg/arbeidsperiode.

Øvrige møter
Alle landsrådsrepresentanter inviteres til å delta på Ofs årlige tariff-kurs, til å 
delta på Ofs kurs i ledelse og aktuell helsepolitikk (Vårkurset), samt å delta som 
på Dnlfs landsstyremøte hvert år. Dog uten stemmerett i landsstyret for de som 
ikke er valgte delegater til dette forum.  Of dekker reise- og oppholdsutgifter for 
landsrådets medlemmer til alle disse arrangementene. Landsrådet vil også bli 
innkalt etter behov utover disse møtene, men det er i helt særskilte tilfeller.

Landsrådsrepresentant i Norsk overlege-
forening (Of), hva innebærer det?

Of er en yrkesavdeling i Legeforeningen. Lovmessig styres Of av Lover For Den norske  
legeforening. Innenfor disse har Of sine egne vedtekter. Landsrådet foretar valg av leder  
og styre, vedtar budsjett og godkjenner regnskap. Prinsipp og arbeidsprogrammet (PAP)   
er der politikken for Of for de neste 2 årene vedtas.

Av Odd Grenager, 
ass FTV Akershus Universitetssykehus 

og nestleder Of

››
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Bakgrunnen for bestemmelsen er å 
muliggjøre en sammenhengende 

periode av noe varighet for fordypning, 
studieopphold, hospitering etc. for 
faglig oppdatering.

Vilkår for rett til overlegepermisjon
De eneste vilkårene for rett til over-
legepermisjon er at man tilfredsstiller 
kravene til opptjeningstid og stilling/
tittel. Det vil si at man må ha vært 
ansatt som overlege eller legespesialist, 
ved sykehuset eller ved «annet helse-
foretak eller ved sykehus med drifts-
avtale med helseforetak», jfr. § 4.2  
tredje ledd. Det kreves at man har vært 
ansatt 4 år og 8 måneder, jfr. § 4.2 første 
ledd om at man har rett til 4 måneders 
permisjon «pr 5 års periode». Retten  
til 4 måneder permisjon utløses altså 
etter 4 år og 8 måneder.

Ansettelsestid som legespesialist/
overlege ved annet helseforetak eller 
ved sykehus med driftsavtale med helse- 
foretak teller med ved beregningen. Dette 
innebærer for eksempel at ansettelses-
tid i et Virke-sykehus vil telle med som 
opptjeningstid i et helseforetak, men at 
ansettelsestid i privat praksis som ikke 
er sykehus ikke teller med.

Merk imidlertid at de tariffavtalte 
rettighetene til overlegepermisjon er 

minimumsbestemmelser. Arbeidsgiver 
har således mulighet til å legge vekt på 
relevant opptjeningstid utover det som 
står i tariffavtalene. Arbeidsgiver har 
også anledning til å gi lengre permisjon 
enn det som følger av de tariffavtalte 
bestemmelsene.

Legeforeningen og Spekter er enige 
om at leger i spesialisering som er 
konstituert overlege opparbeider seg 
rettigheter til overlegepermisjon på  
lik linje som øvrige overleger. Leger  
i spesialisering som konstitueres har 
ikke krav på fordypningstid i den 
 perioden de er konstituerte. 

Opptjening av rett til overlegepermisjon 
for leger i deltid, sykemelding, lovfestede 
permisjoner, mv.
Hverken bestemmelsen, eller prakti-
seringen av den, åpner for noen form 
for forholdsmessig beregning av opp-
tjeningstiden knyttet til stillingsandel. 
Det er altså ikke anledning til å «for-
korte» opptjeningstid på bakgrunn av 
at legen har hatt en deltidsstilling, vært 
sykemeldt helt eller delvis, eller lign-
ende.

Permisjonen tas ut i den stillings-
prosent legen går i på uttakstidspunk-
tet. Leger i deltidsstilling og leger som 
delvis er sykemeldt eller lignende tar 

full permisjon i 4 måneder fra sin stil-
ling. Man kan si at legen, dersom ved-
kommende arbeider i for eksempel en 
50 % stilling eller er 50 % sykemeldt, 
gis full permisjon fra sin stillingsprosent 
på daværende tidspunkt: Altså 100 % 
permisjon fra sin 50 % stilling.

På samme måte inngår tid til lov-
festede permisjoner (svangerskaps-
permisjon, permisjon for avtjening av 
verneplikt, etc.) i det opparbeidede 
grunnlag for utdanningspermisjonen. 
Tid i ulønnet permisjon inngår som 
utgangspunkt ikke i opptjeningstiden, 
med mindre man i perioden arbeider 
som spesialist/overlege ved annet 
helseforetak/sykehus med driftsavtale.

Retten til overlegepermisjon er be-
grunnet i behovet for en sammenheng-
ende periode dedikert til faglig opp-
datering. Dette behovet har man i like 
stor grad uansett om man har vært 
deltidsansatt, sykemeldt, i permisjon 
eller lignende.

Kortvarige kurs, kongresser, mv. skal 
ikke gå til fradrag i retten til utdan-
ningspermisjon.

Tidspunkt for uttak av overlegepermisjon
Som nevnt ovenfor har legen krav på 
overlegepermisjon i 4 måneder pr.  
5 års periode. Sykehuset skal dermed 

Overlegepermisjon

Innlegg av Lene Brandt Knutsen, juridisk rådgiver i Overlegeforeningen››

I sykehusene er det innarbeidet en rettighet for overleger/
legespesialister til minimum 4 måneders lønnet utdannings
permisjon pr. 5 års periode. Retten til utdanningspermisjon, 
vanligvis kalt overlegepermisjon, er for helseforetakene og 
Lovisenberg diakonale sykehus (Spekterområdet), regulert i 
Overenskomsten del A2 § 4.2.  For Virkesykehusene er dette  
regulert i den sentrale særavtalen § 4.2.
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innvilge permisjon senest etter 4 år og 
8 måneder. Dette er også i samsvar 
med etablert praksis.

Det påligger sykehuset og den enkelte 
lege å vurdere når permisjonen mest 
hensiktsmessig kan avvikles både 
 under hensyn til sykehusets behov og 
den enkelte leges behov. Det er viktig  
å holde fast ved utgangspunktet om at 
rettigheten til overlegepermisjon ut-
løses etter 4 år og 8 måneder. Samtidig 
er det klart at partene må finne prag-
matiske løsninger med hensyn til det 
eksakte tidspunktet for avvikling. Det 
må likevel understrekes at det er et 
ledelsesansvar å sørge for at permi-
sjonsrettigheten tas ut, og at ledelsen 
må ta hensyn til rett til overlegepermi-
sjon ved planlegging av driften av virk-
somheten. I særavtalen til Virke  
§ 4.2 annet ledd og i Spekter område 4 
 (Lovisenberg diakonale sykehus) er det 
presisert at tidspunktet for permisjonen 
fastsettes av arbeidsgiver.

Dersom det går en 5-årsperiode uten 
at utdanningspermisjonen er avviklet 
skal de 4 månedene kunne avvikles 
uten at det går til fratrekk for neste 
periodes utdanningspermisjon, dersom 
arbeidsgiver er årsak til utsettelsen. 

Dersom legen av hensyn til syke-
husets/avdelingens behov blir anmo-

det om å utsette permisjonen utover 
5-årsperioden, skal det inngås avtale 
om endelig tidspunkt for uttak av 
 permisjon. Opptjeningstid for neste 
permisjon skal da avkortes forholds-
messig.

Lønn i permisjonsperioden
I Spekter område 10 (helseforetak) er 
det definert at det skal utbetales basis-
lønn, individuelle tillegg og vaktlønn, 
jfr. A2 § 4.2. De fleste B-deler inne-
holder imidlertid en formulering om at 
arbeidsgiver dekker lønn etter oppsatt 
tjenesteplan, slik at også UTA dekkes. 
Ved enkelte helseforetak har man i 
stedet utbetalt et fast beløp for dekning 
av kostnader eller lignende.

I henhold til særavtalen i Virke og i 
Spekter område 4 (Lovisenberg diako-
nale sykehus) har man krav på full lønn 
inkludert tillegg etter oppsatt tjeneste-
plan, med mindre annet avtales.

Lønn fra annen arbeidsgiver i 
 permisjonsperioden vil gå til fradrag.

Kan permisjonen tas ut pro rata/for
holdsmessig i forhold til opptjeningstid?
Legeforeningen er kjent med at enkelte 
leger og sykehus ønsker å gjennomføre 
permisjonen på annen måte enn ved 4 
måneder sammenhengende permisjon. 

Tariffavtalene gir ingen anvisning på  
å ta ut permisjonen pro rata/forholds-
messig i forhold til avviklet opptje-
ningstid, for eksempel 4 uker hvert år. 
Legeforeningen kan derfor ikke med 
noen rett kreve en slik ordning. Deri-
mot vil ikke Legeforeningen motsette 
seg at det inngås lokale avtaler om pro 
rata avvikling dersom partene lokalt er 
enige om dette. 

Det bemerkes imidlertid at arbeids-
giver ikke ensidig kan kreve at overle-
gepermisjonen avvikles forholdsmessig 
i forhold til avviklet opptjeningstid: 
Legen har rett til å ta 4 måneder 
 sammenhengende permisjon. 

Krav til innholdet  
i utdanningspermisjonen?
Bestemmelsene om rett til overlege-
permisjon forutsetter at det skal frem-
legges et utdanningsprogram. Bestem-
melsene angir imidlertid ikke nærmere 
hvordan programmet skal utformes 
eller hvor detaljert dette skal være. 
Dette vil bero på praksis ved den 
 enkelte virksomhet/avdeling.

Sykdom i permisjonsperioden
Et spørsmål er om sykmelding i permi-
sjonstiden skal medføre forlengelse av 
utdanningspermisjonen. 

I utgangspunktet stilles man i permi-
sjonstiden som om man var i vanlig 
jobb; dvs. at man er sykemeldt fra de 
oppgaver man har i sykemeldings-
perioden. Under utdanningspermisjon 
vil legen være sykmeldt fra den faglige 
fordypningen. Det er dermed ikke gitt 
at man har krav på forlenget utdan-
ningspermisjon.

I praksis blir dette løst i det enkelte 
tilfellet basert på sykemeldingens 
 omfang i relasjon til formålet med 
utdanningspermisjonen. Legeforen-
ingen anbefaler at legen undersøker 
praksis på det aktuelle helseforetaket/
sykehuset (via tillitsvalgt). Dersom 
sykmeldingen er langvarig kan det 
argumenteres med at formålet med 
utdanningspermisjonen ikke oppnås, 
og eventuelt med at det utdannings-
programmet som er lagt opp ikke kan 
fullføres grunnet sykmeldingen.  •
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Hvorfor delta på denne kongressen?
For å belyse dette, må vi se litt på histo-
rikken. IHI , som står for Institute for 
Healthcare Improvement, ble stiftet av 
Don Berwick, Paul Batalden med flere,  
for 25 år siden i et engasjement for å 
høyne kvalitet og pasientsikkerhet i 
helsetjenesten. Organisasjonen har 
arbeidet ved utvikling av metoder for 
måling og forbedring av kvalitet og 
pasientsikkerhet gjennom forskning og 
ved veiledning av sykehusorganisasjoner 
over hele verden, f.eks. NHS i Storbri-
tannia.  Organisasjonen IHI har så å si 
fra starten hatt gode forbindelser med 
Legeforeningen og dette har blant annet 
medvirket til foreningens tidlige enga-
sjement i bruken av forbedringsmeto-
dikk, særlig de såkalte gjennombrudds-
prosjekt som ble utviklet av IHI.

National Forum ble i desember i 2012 
avholdt for 24 år på rad og har vokst fra 
noen få deltakere i starten til rundt 5000 
hvert år de senere årene.  Deltakere er alt 
fra helseledere på alle nivå , byråkrater, 
kvalitetsrådgivere (”Qi´s”-Quality  
Improvers)  og  helsepersonell av alle 
kategorier.  De fleste deltakerne er 
 amerikanere, men 4-600 er utlendinger. 
De fleste utlendinger er fra Canada, 
Storbritannia, Skandinavia, Irland, 
Australia og New Zealand, men det er 
også en del fra Japan,  Singapore og en 
del afrikanske land. Kongressen er den 
største i sitt slag i verden og har sin 
europeiske lillebror i ”International 
Forum”,  som i år ble avviklet i London.

Mangfoldig og variert innhold.
Kongressen varer i 5 dager. Første dag 
er det registrering, før det hele starter 
opp klokken 13 søndag med såkalte 

”learning labs”. På kvelden er det  
”International attendee meeting, der 
spesielt deltakere fra utenfor USA 
møtes på en slags mottakelse med 
foredrag om et aktuelt tema. ”Learning 
labs”  er halvdagskurs med ett tema 
med definerte læringsmål. Det går 30 
sesjoner parallellt, og det er ikke alltid 
lett å velge hvilket man skal delta på. 
Sesjonene har temaer for ledere om 
hvordan oppnå endringer, drive for-
bedringsarbeid osv. til direkte opplær-
ing i forbedringsmetodikk.  De fleste 
bidrag kommer fra IHI selv eller store 
sykehusorganisasjoner i USA som 
Kaiser Permanente, men det er også 
sesjoner holdt av danske og svenske 
miljøer samt en hel del fra NHS. 

På dag to, den første hele dagen, kan 
man velge mellom minicourses, scien-
tific symposium og ekskursjoner.  Det 
går 30 parallelle minikurs også. Disse 
er ikke ulike learning labs, men  er mer 
omfattende og varer hele dagen. Eks-
kursjonene går til steder som Universal 
Studios som viser for eksempel hvordan 
man sikrer seg mot ulykker ved film  
stunts, eller til Sea World for å se  
sikkerhetsarbeidet der. 

På dag tre starter hovedprogrammet 
(general conference) med workshops, 
som er 75 minutter lange sesjoner med 
mindre temaer, og alle sesjonene går to 
ganger slik an man kan få med seg en 
sesjon selv om ett av tidspunktene ikke 
skulle passe. Det er også her 30 paral-
lelle sesjoner og utrolig mye å velge i.  
Man kan få med seg tre slike på dag tre 
og to til på dag fire. Dag fire er siste 
dag og avsluttes klokken halv tre for 
avreise.  Mellom disse workshop´ene 
holdes en times ”keynotes” , der man 

får høre utrolig dyktige folk snakke om 
viktige temaer. Lederne for IHI , andre 
fremstående personer i amerikansk 
helsevesen og helsepolitikk samt kultur- 
innslag med relevant tema fra kjente 
personer innen teater, film og media.   
I tillegg er det frokost sesjoner, 
 studentsesjoner osv.  

Kvalitetskongress i USA; 

IHI National Forum
Kvalitetsfondet i Legeforeningen lyser hvert år ut 9 stipender som delvis dekker 
utgiftene ved deltakelse på kongressen ”IHI National Forum on Quality Improvement 
in Health Care” som holdes i desember hvert år i Orlando, Florida.  I tillegg til de 
som får stipender, reiser ofte noen fra sekretariatet og de siste par årene en  
gruppe på 10 studenter som også får støtte av fondet. Av Hans-Petter Næss››
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Kongressen er enorm, temaene utrolig 
mange, og det hele er overveldende ved 
første møte.  Det slår i alle fall en kliniker 
fra Norge hvor enormt mye arbeid som 
foregår rundt omkring i verden på dette 
området.  Her i Norden er det noen små , 
men anerkjente miljøer i Danmark  og 
Sverige.  I Norge bygges det opp et miljø 
sentralt rundt Kunnskapssenteret og 
”lokalt” i HFer og RHFer.  

Hvordan engasjere  
leger i kvalitetsforbedring?
Én type sesjon som jeg har bitt  
meg merke i, har temaer som:  
”How to engage doctors in quality  
improvement”, “Engaging physicians:  
Insights and actions for results” eller 
liknende.  Som lege har jeg vanligvis 
tenkt at tema burde være: ”Hvordan 
engasjere (topp-)ledere i kvalitet og 
pasientsikkerhet?” Her virker det altså 

omvendt , og jeg har lurt på hvorfor det?  
Vi leger er vant til å tenke at den kvali-
teten vi tross alt har i helsevesenet i stor 
grad (om ikke helt og holdent) skyldes 
legers innsats og kompetanse. Hva skiller 
det kvalitetsarbeidet vi driver og dette 
som altså kalles kvalitetsforbedring, 
”quality improvement”? Hovedfor-
skjellen er at medisinsk kvalitetsarbeid i 
hovedsak har bestått i klinisk forskning 
og kvalitetsregistre etter diagnose eller 
prosedyre, mens man her snakker om 
pasientsikkerhet og ”uheldige hendelser” 
ofte på tvers av diagnoser eller behand-
lingsforløp. Spesielt er det viktig å ana-
lysere årsaker til hendelsene for å lære 
hvordan de, om mulig, kan unngås. 
Dette arbeidet har Legeforeningen vært 
opptatt av i mange år, mens det ikke har 
vært noe stort tema i helsevesenet for 
øvrig før de senere årene. Først i det 
aller siste har leger fått mulighet til å 

arbeide i dette området fordi det har 
blitt et krav til ledelsen om å drive  
kvalitetsarbeid.  

I mine øyne er det ingen tvil om at dette 
er et viktig område som fordi det er ut-
talt  tverrfaglig vil fremstå som et eget 
fag i forhold til tradisjonell medisinsk 
forskning.  Det dreier seg om systemkva-
litet og er derfor både et redskap for å 
sikre at tjenesten leveres med best mulig 
kvalitet og et styringsverktøy for ledelse i 
helsevesenet.  Det er viktig å ha eierskap 
til hvordan kvalitetsarbeidet utføres og 
med hvilke formål. Ledere og profesjoner 
kan ha noe ulike interesser i dette om-
rådet, og ikke minst ulike ståsteder og 
forutsetninger for å vurdere innholdet  
faglig.  Fordi vellykket kvalitetsfor-
bedring forutsetter bedre resultat for 
pasienten og  bedre profesjonelt utbytte, 
må legene være helt sentrale.  •

Hans-Petter Næss

DEFINISJON PÅ KVALITETSFORBEDRING (QUALITy IMPROVEMENTQI):
The combined and unceasing efforts of everyone—healthcare professionals, patients and their families, researchers, payers, planners 
and educators—to make the changes that will lead to better patient outcomes (health), better system performance (care) and better 
professional development (Batalden, Davidoff, ”What is QI”, Qual Saf Health Care 2007;16:2–3. doi: 10.1136/qshc.2006.022046 )
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Kryssord

Of satser på ledere
Det blir seminar i ledelse for leger som 

er ledere på ulike nivåer i sykehus,  
i Oslo onsdag 30.10. – torsdag 31.10.2013.

Mer info kommer senere på Ofs hjemmeside:  
www.overlegeforeningen.no

Send inn løsningssetningen til edith.stenberg@legeforeningen.no 
innen 31.7.2013. 3 heldige vinnere belønnes med flaxlodd
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Men jeg fikk med meg at a + b = ab, 
som f. eks at helsebudsjett + sosialbud-
sjett = helse- og sosialbudsjett.  Der-
med forsto jeg også at a < ab! At et 
helsebudsjett var ikke det samme som 
et helse- og sosialbudsjett; og å sam-
menlikne disse to størrelsene ville 
være---altså: som å sammenlikne epler 
og appelsiner, ville lektor Borse sagt!

At noen da ikke har forstått disse 
matematiske prinsippene, må vel da 
være den enkleste forklaringen vi har 
for de statistiske feiltagelser som vi  
har styrt det norske helsevesenet etter 
helt fra slutten av 1990-årene. Og mht 
statistikk har vi jo et annet ordtak - den 
om statistikk og forbannet løgn—for 
ikke å snakke om den at dersom en 
usannhet blir gjentatt mange nok  
ganger så blir det oppfattet - i det  
minste som sannhet!

Vi har altså spart oss til fant på feil 
premisser, har omorganisert, slått 
sammen, bygget ned, skrevet ut, rasjo-
nalisert, misskjøttet utstyr og bygninger, 
forflyttet helsepersonell  etc. etc. 
 - på bakgrunn av feiltolkninger av 
nasjonale budsjetter. 

Gang på gang, særlig de siste årene, 
har det vært skrevet og sagt, ”vi bruker 
ikke mer midler på helse enn et gjen-
nomsnitt i Europa, kanskje mindre enn 
et gjennomsnitt”.  Det har vært sagt fra 
venstresiden og fra høyresiden i det 

politiske spektrum, fra Legeforeningen 
og fra helseøkonomer, fra Klassekampen 
og Dagens Næringsliv.  Det er vel snart 
bare den enslige statssekretæren som 
opprettholder sitt ”klippe, klippe…”?

Og i tillegg til de ”gamle” organisa-
sjonene, som på ”saklig” vis har påpekt 
dette, har vi  da endelig fått en folke-
aksjon; Helsetjenesteaksjonen,  som 
med faget i fokus synes å samle helse-
arbeidere fra alle lag i en mer spontan 
protestaksjon. Det er kjente krefter 
som står bak kronikken i Tidsskriftet 
som utløste ”underskriftaksjonen”, 
eller rettere ”diskusjonen på sosiale 
medier”, som det heter i dag.  Det blir 
spennende å se hvordan dette ender, 
på toppen av Støres ”Ti bud”, og dette 
frem mot en het valgkamp der helse 
blir en hovedsak. 

Det er mange nye koster og mange 
nye ideer som løftes fram. Ny helse-
direktør og ditto assisterende, nytt 
 prioriteringsutvalg, Støres nye ”Helse-
politiske tenketank” med vår egen pre-
sident i sin midte, lovnader om redusert 
byråkrati og økt merkantilt hjelpeperso-
nell osv osv.  Det er nesten som fergefri 
kystriksvei og dobbeltlyntogspor over 
hele landet bare blir småting.

Men så er det da også et valgår i 
riket, må vite. Valgår er det også i 
 Legeforeningen. I tillegg til kandidat-
listen så er nå snart tiden for alle 

 høringssvarene til landsstyremøtet 
over. Det er ikke småting som skal 
debatteres, jeg nevner i fleng: 

Statusrapport 2013 - Ny sykehus-
plan; dvs. kirurger eller medisiner 
eller…? Fremtidig spesialitetsstruktur 
- dvs. grenspesialiteter eller spesialite-
ter? Legespesialistenes etterutdanning 
-frivillig eller obligatorisk? Legers 
reservasjonsrett- menneskerett? Sam-
handling med spesialitetskomiteene; 
om nedleggelse av regionsutvalgene,  
om medlemskap av LIS i fagmedisinske 
foreninger… i tillegg til «vanlige saker»  
- og valg på nytt sentralstyre - og nye 
utvalg og komitéer - og nytt FaMe!
– og så i september: Stortingsvalget.

I sannhet spennende tider.  •

STATISTIKK OG FORBANNET LØGN

Jeg innrømmer gjerne at jeg var dårlig i matte! Absolutt  
mitt dårligste fag  årsaken til at jeg tilbrakte 6 fantastiske år  
i Dublin i stedet for på Kongelige Frederiks i Oslo!

De 44 fagmedisinske foreningene utgjør en av Legeforeningens 3 akser, (lokalforeningene  
og  yrkesforeningene er de 2 andre aksene) og de er representert i Landsstyret med  
20 representanter. Denne gruppen kalles FaMe-gruppen. Leder av FaMe-gruppen har et 
 stående tilbud om innlegg i Overlegen. Vanligvis vil også en fagmedisinsk forening  
presentere sitt fags utfordringer. (Red.)

Av leder i FaMe Rolf S. Kirschner››Kjære kolleger

Med ønsker om 
en god vår og sommer!
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De første legespesialistene ble god-
kjent i 1989, etter en overgangsordning. 
Ved inngangen til året 2013 var det 63 
godkjente spesialister i klinisk farma-
kologi. Flere av dem er dobbeltspesia-
lister og har en bi- eller hovedstilling i 
en annen spesialitet. Det finnes klinisk 
farmakologiske miljøer i Oslo, Bergen, 
Trondheim og Tromsø, og noen kliniske 
farmakologer utfører sitt yrke uten å 
være tilknyttet en farmakologisk seksjon 
eller avdeling.

Klinisk farmakologi formidler 
 mellom basal farmakologi og klinisk 
praksis og omfatter mange områder: 
farmakodynamikk (hva stoffet gjør 
med kroppen), farmakokinetikk (hva 
kroppen gjør med stoffet), farmakoge-
netikk, farmakoepidemiologi, rasjonell 

legemiddelbehandling, bivirkninger, 
interaksjoner, rusmidler, toksikologi/
forgiftninger. Kliniske utprøvinger, 
rettstoksikologi, informasjonsvirksom-
het og sakkyndigarbeid hører også med 
til oppgavene. Faget er forskningstungt 
og de norske farmakologimiljøene har i 
mange år publisert tallrike og stadig 
flere artikler på alle områder nevnt 
ovenfor.

”Fødselsdatoen” til faget klinisk 
farmakologi er ikke lett å tidsfeste, 
men det begynte på 50- og 60-tallet i 
det forrige århundre med at det ble 
publisert flere og flere artikler om 
legemiddelmetabolisme og –elimina-
sjon, først og fremst vedrørende anti-
hypertensiva (1). Colin Dollery (Stor-
britannia), Folke Sjöqvist (Sverige) og 

Andrew Herxheimer (USA) er noen av 
fagets mest kjente ”fedre”.  I 1960- og 
1970-årene ble det innført enormt 
mange nye legemidler, noe som med-
førte et stort behov for kunnskap om 
hvordan de virket og hvordan de opp-
førte seg i kroppen. Man skjønte raskt 
at ulik metabolisme var hovedårsaken 
til interindividuelle forskjeller i 
 respons på legemidler. Oppdagelsen  
av cytokrom-P450-enzymsystemet på 
begynnelsen av 1960-tallet var en kata-
lysator for økt forskningsaktivitet på 
dette feltet, og oppdagelsen av genetisk 
determinerte forskjeller i enzymaktivi-
tet ble startskuddet for det feltet som 
idag kalles for farmakogenetikk. 

I den analytiske biten av klinisk far-
makologi identifiseres og kvantifiseres 

Klinisk farmakologi:

Mye mer enn bare serumspeil

Av Arne Reimers, Lena Aronsen, Cecilie Hasselø Thaulow

Klinisk farmakologi er en av de yngste og minste legespesialitetene i Norge. Den ble formelt 
opprettet av Helsedirektoratet i 1988, og i samme år ble Norsk forening for klinisk farmakologi 
grunnlagt. 

››
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kroppsfremmede stoffer (legemidler, 
rusmidler, giftstoffer) i ulike biologiske 
materialer, som oftest blod, serum, 
eller urin.  Analysene utføres også i 
hår, spytt, morsmelk, mekonium og 
andre biologiske materialer fra levende 
eller avdøde personer. I tillegg kommer 
analyser i ikke-biologiske prøvemateri-
aler, for eksempel væsker eller pulver 
fra politibeslag. Analyseresultatene 
fortolkes og kommenteres på bakgrunn 
av oppgitt klinisk informasjon, indika-
sjon for prøvetaking, eventuelle tidlig-
ere prøvesvar, det aktuelle stoffets 
farmakokinetiske og farmakodynam-
iske egenskaper og relevante interak-
sjoner med andre legemidler.

Kliniske farmakologer har også 
 mange viktige arbeidsoppgaver utenfor 
laboratoriet.  De bidrar i planlegging 
og gjennomføring av kliniske studier i 
alle faser (I til IV), ofte sammen med  
indremedisinere, psykiatere og nevro-
loger. Mange kliniske farmakologer har 
undervisningsstillinger ved universitet 
og høyskoler og bidrar med farmako-
logiundervisning for medisinstudenter, 
tannlegestudenter og ved andre helse-
fagutdanninger. Undervisning og etter-
utdanning for annet helsepersonell gis 
hyppig, samt råd og veiledning om 
legemiddelbruk til legekollegaer, ofte  
i tilfeller med manglende effekt eller 
bivirkninger, eller ved doseringsspørs-
mål. Interaksjoner mellom legemidler 
er et av de områdene hvor leger i stor 
grad benytter seg av klinisk farmako-
logisk kompetanse. 

Kliniske farmakologer er også invol-
vert i arbeidet til de regionale lege-
middelinformasjonssentrene (RELIS, 
www.relis.no) som gir råd om legemid-
delbruk til både fag- og lekfolk og som 
registrerer og vurderer bivirknings-
meldinger. RELIS driver også nett-
siden www.tryggmammamedisin.no, 
som henvender seg til vordende og 
ammende mødre.

Rettstoksikologi er et annet stort felt 
som kliniske farmakologer arbeider 

med. Dette gjelder prøver fra levende 
rekvirert av blant annet politi, fengsels- 
myndighet eller barnevern, og prøver 
fra døde rekvirert av patologer/retts-
medisinere. Kliniske farmakologer 
vurderer betydningen av påviste gifter, 
rusmidler og legemidler, og opptrer 
ofte i retten som medisinsk sakkyndige 
i saker som omhandler blant annet 
påvirkning av rusmidler eller lege-
midler. Utover dette er mange kliniske 
farmakologer også med i helseadminis-
trative råd og utvalg som legemiddel-
komiteer, blåreseptnemda, bivirnings- 
nemda, HELFO, eller sykehus enes 
legemiddelinnkjøpssamarbeid (LIS).

Feil bruk av legemidler er utbredt,  
og feilmedisinering forekommer i 
 større eller mindre grad i 20 % av alle 
pasientforløpene hvor legemidler 
 benyttes. Feil bruk av legemidler koster 
det norske samfunnet 5 milliarder 
kroner i året i direkte (sykehusinn-
leggelse) og indirekte (sykefravær) 
kostnader. 10 % av innleggelser i 
 indremedisinske avdelinger i sykehus 
skyldes feil bruk av legemidler (2). 
Kartlegging i pasientsikkerhetskam-
panjen ”I trygge hender” viser at i 2010 
ble 16 % av pasientene som var innlagt 
i norske sykehus utsatt for minst én 
pasientskade, og at 12 % av disse til-
fellene var relatert til feil bruk av 
 legemidler (3). De siste årene har 
 derfor flere sykehus begynt å kvalitets-
sikre legemiddelbruken, blant annet 
gjennom legemiddelgjennomganger. 
Slik kvalitetssikring er en viktig og 
høyst nødvendig oppgave hvor det  
vil være naturlig å bruke kliniske 
 farmakologers kompetanse.

I Norge er klinisk farmakologi en 
legespesialitet. Når det i Tidsskrift for 
Den norske legeforening foreslås å 
utdanne farmasøyter til kliniske farma-
kologer er det på sin plass å gjøre opp-
merksom på at det er forskjell mellom 
farmakologer og farmasøyter, på lik 
linje som det er forskjell mellom 
 psykiatere og psykologer (4).

Klinisk farmakologi dekker et bredt 
spekter av oppgaver, og er et nyttig 
servicetilbud for de kliniske 
spesialitet ene. Vi ønsker et tettere 
samarbeid med klinikerne, til beste  
for pasientene. Klinisk farmakologi  
og kliniske farmakologer har mye mer 
å by på enn bare serumspeil.  •
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