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Kjære kolleger

Det er banalt å konstatere at arbeids-
miljø er viktig - jeg må finne en bedre 
åpning for dette nummeret. en reflek-
sjon over hva vi mener med arbeids-
miljø er bedre. Hvilke elementer er de 
vesentligste i de flestes oppfatning av 
«et arbeidsmiljø»? Hvor viktig er 
 egentlig arbeidsmiljøet, kan man 
 spørre for å vekke interessen - det er 
rimelig sikkert at det ikke er like viktig 
for alle.  Noen er så fokusert at vilkår-
ene betyr lite, men for de fleste på-
virker nok betingelsene arbeidsevnen.

«Arbeidsmiljø» er ofte  ensbetyden-
de med hvordan vi har det med hver-
andre på arbeidsplassen. «et godt 
arbeids miljø» bringer ofte først opp 
assosia sjoner om «gode kollegiale 
 forhold» og godt samarbeid mellom 
yrkesgrupper – i hvert fall hos meg. 
Dette er det psykososiale elementet  
og det dreier seg om bedriftskultur.  
et avgjørende element. For dette  
bærer vi hver især det største ansvar?

Det fysiske miljøet er av åpenbar 
betydning for trivsel og nok mer for 
noen: De som jobber med farlige sub-
stanser, radioaktivitet og med innslag 
av voldstrusler i hverdagen er av-
hengig av fysisk beskyttelse – det kan 
ellers bli tale om direkte helseskade. 
Dette er iøynefallende for flere: 
 Kirurgen som er utsatt for blodsmitte 
og kardiologen som nå altmer står med 
sine PTCA’er med gjennomlysning. 
Arkitekturen, vedlikehold og utsmyk-
ning  sender klare signaler om hva en 
institusjon står for og stimulerer når 
det satses på, ganske sikkert i positiv 
retning.  

Det tredje viktige elementet er de 
rene organisatoriske forhold som 
 regulerer arbeidsbetingelsene for legene 
og øvrige yrkesgrupper. Her tenker jeg på 
alt fra kontorforhold, tjenesteplaner, lønn 
og forhandlingsklima, til interesse for 
samarbeid med tillitsvalgt og verne-
ombudsrollen. 

et fjerde element er arbeidsgivers fokus 
på viktigheten av å tilrettelegge for 
 arbeidsmiljøet  - at de er seg sin rolle 
bevisst (dialog, evne til å lytte til innspill 
fra de ansatte). Arbeidsgivere som opp-
fatter seg som tilretteleggere for de som 
står i det kliniske arbeidet og støtte-
funksjonene, vil utløse større trivsel og 
engasjement hos sine ansatte. De ansatte 
stimuleres og dette har mest sannsynlig 
både kvalitative og kvantitative effekter 
for behandlingen.

Og hva med kolleger som havner i 
tilsynsmyndigheters eller medias søkelys 
– har arbeidsgiver en strategi for å støtte 
den ansatte? Dette er bare stadig mer 
viktig å finne ut av for den enkelte – 
 ettersom ansvaret etter HPL er stadig 
mer heftet til den ansatte personlig.                                                                  

Fokus er nå oftest på «øket produk-
sjon» med trangere økonomiske rammer 
og neglisjering av dokumenterte behov 
for utvidelse av kapasitet, og frustrasjon 
og etter hvert resignasjon følger. en slik 
form for «obstruksjonsledelse» vil skape 
mis tillit og svekke medarbeidernes eier-
skap til arbeidsplassen – aldri en god ting, 
og foruten arbeidsmiljøet vil selve virk-
somheten, altså pasientbehandlingen lide.  
en ledelse som ikke prioriterer forutsig-
barhet  f.eks. når det gjelder  stillinger, 
ansettelsesforhold og stadig initierer 

organisatoriske endringer,  omlegging av 
vaktordninger og reduksjon av 
 tjen esteplaner for innsparing - bidrar  
negativt.

Vi bringer en rekke artikler som foku-
serer på viktige forhold som  effekten av 
lange arbeidsøkter på vår arbeids- og 
prestasjonsevne. Dette er målbart og 
naturligvis svært viktig kunnskap som en 
yrkesgruppe som tradisjonelt helt ubedt 
jobber mye «uregistrert overtid», må ta 
inn over seg. Arbeidsgiver må sørge for en 
forsvarlig virksomhet og er pålagt å skape 
orden i disse forholdene. Dette er i vår og 
pasientenes interesse. På den annen side 
er det ikke like tydelig at arbeidsgiver 
løper lina helt ut og følger opp med å 
ansette flere i harmoni med det nye «fra-
været» disse tjenesteplanene nødvendig-
vis må medføre – og da er vi om ikke «like 
langt», så i hvert fall satt under et nytt 
press – alene på jobb i ytterste konse-
kvens. Det er vel ikke et bra arbeidsmiljø-
tiltak med samtidighetskonflikter som det 
normale.

Den fremmedfølelse mange kolleger 
kjenner målstyring har dyrket fram, som 
kan gi seg de negative utslag som beskrev-
et over, bekymrer undertegnede egentlig 
mer enn lange tjenesteplaner. Leger har 
stort engasjement og arbeidsevne. Like-
vel, erfarer man ved varende en svekkelse 
av fagets betydning og uenighet om hva 
som er «core business» i hverdagen, 
 risikerer man tilstrekkelig energilekkasje 
til at både forskning og behandling lider 
alvorlig under dette.  Leger kan i tråd med 
 industrialiseringen som allerede har 
 funnet sted også utvikle seg til lønns-
arbeidere. •
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Samvittighetsspørsmål kan være 
vanskelige, særlig når grenser skal 

trekkes. Derfor brukte Legeforeningen, 
og til slutt Landsstyret, lang tid på å 
komme frem til et enstemmig vedtak 
reservasjonssaken i juni. Prosessen 
innad i Legeforeningen, vedtaket og 
dernest debatten i media kan bli verdi-
full på kort og lang sikt i vårt ressurs-
rike og avanserte samfunn.

Det relativt overordnede vedtaket, 
«at alvorlige samvittighetsgrunner 
knyttet til liv og død kan gi grunnlag 
for at leger gis reservasjonsmulighet 
for deltakelse i henvisning og behand-
ling», skapte overskrifter. men den 
store debatten i det offentlige rom kom 
først med den borgerlige samarbeids-
avtalen, og dernest i regjeringsplatt-
formen. Der står det: «regjeringen vil 
gi reservasjonsmuligheter for fastleger 

etter dialog med Den norske legefore-
ning, jf samarbeidsavtalen». 

Landsstyrets vedtak har mange 
 viktige avveininger i seg. Høyest rang 
har pasientene: «Legers reservasjons-
mulighet skal ikke være til hinder for 
befolkningens lovbestemte rettigheter». 
Legenes reservasjonsmulighet er ingen 
rett, ei heller en betinget rett, men en 
betinget mulighet: «reservasjons-
mulighetene må derfor vurderes lokalt 
i helsetjenesten på en slik måte at disse 
hensyn kan ivaretas» Og videre:  
«Pasientene skal alltid møtes med 
forståelse og respekt». selvfølgelig. 

Vedtaket er prinsipielt og overordnet, 
noe som gjorde det mulig å enes. men 
det generelle er vedtakets både styrke 
og svakhet. styrken er at fenomenet 
alvorlige samvittighetsgrunner, enten 
de bunner i religiøs tro eller annet 

verdigrunnlag, har en verdi og skal 
møtes med respekt og gis rom. svak-
heten i vedtaket er at det skaper 
 tolkningsrom og usikkerhet om hvor 
grenser skal trekkes for hva man kan 
reservere seg mot av samvittighets-
grunner.

Debatten som fulgte i media viste  
et sterkt og ektefølt engasjement for  
ulike syn og verdier og interesser. 
mange målbar en frykt for at kvinner  
i en svært sårbar situasjon skulle føle 
seg krenket og dårlig ivaretatt, og at 
abortloven var truet. For andre var  
det nok vanskelig at deres motiv ble 
trukket i tvil. Debatten var tøff og 
 viktig. Argumenter ble fremmet både  
i tabloid form og med muligheter for 
nyansering. 

regjeringen fikk hast med å avklare 
sitt ståsted. Helseminister Høie tydelig- 
gjorde forskjellen på «rett» og «mulig-
het» og presenterte en skisse til politisk 
bestemt ramme rundt saken. Og at 
saken skal opp i stortinget til våren  
for åpen, demokratisk debatt og avgjør-
else, etter høringer.

2013 ble et verdifullt verdi-år. etisk 
refleksjon fikk stor plass i mediene. 
Argumentasjonen ble åpen og skjerpet 
og mange måtte gå i seg selv og teste  
ut sitt ståsted. respekten og toleransen 
for andres verdier og meninger og valg 
er forhåpentlig styrket. Det vil komme 
til nytte. Utviklingen i samfunn og 
teknologi vil kreve høy etisk bevissthet 
i fremtiden.  •

Av Overlegeforeningens leder Jon Helle

Foto: T
hom

as B
arstad E

ckhoff

››

     Samvittigheten 
og avveiningene

Samvittigheten og avveiningene
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bent Høie synes å ha funnet seg godt 
til rette på statsrådkontoret i Helse- og 
omsorgsdepartementet. Han er trygg i 
rollen, dette har han nok ventet på 
lenge. Løftene skal gjennomføres, og 
han tar så absolutt sikte på å sitte mer 
enn 4 år. mye skal være igangsatt og 
vedtatt i denne perioden, men reform–
ene kommer til å stå mye lenger, det er 
han overbevist om.

Nasjonal helse- og sykehusplan. 
Det var Overlegeforeningen som reiste 
kravet om en nasjonal sykehusplan, og 
vi er selvfølgelig fornøyd med at dette 
nå er erklært offisiell politikk. bent 
Høie var med på forhandlingene med 

Nasjonal sykehusplan og havarikommisjon

Helseminister Bent Høie intervjuet av Arne Laudal Refsum

Bent Høie er en godt forberedt helseminister. 8 år som fylkes-
politiker med ansvar for helsefeltet og 8 år på Stortinget i  
helse- og omsorgskomiteen har gitt god innsikt i sakene.  
Han er forberedt på å måtte forholde seg til alle uttalelsene  
fra opposisjonstiden. Han mener å ha fått inn det meste av  
sine løfter allerede i regjeringsplattformen.

• Nasjonal helse- og sykehusplan
• Fritt behandlingsvalg
• Opptrapping av rus og psykisk helse, spesielt i kommunene
• IKT-reform. Systemene må fungere på tvers i hele sektoren

   - En minister 
som gjennomfører 
    Of politikk
››
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Tore Tønne da foretaksmodellen ble 
vedtatt. I etterkant må man si at Tore 
Tønne hadde rett i at en modell uten 
rHF-nivået ikke ville være mulig, 
 siden det var for mange små sykehus, 
men Tønne hadde feil når han trodde 
at rHF-organiseringen kunne føre til 
at minister og storting ikke ville bli 
involvert i enkeltsaker. «Helse er poli-
tikk i alle retninger, og det blir politikk 
uansett. statsråden kan ikke gjemme 
seg vekk», sier Høie.  Han fortsetter:  
«Fakkeltogene blir nok ikke borte, og 
presset inn mot departementet i saker 
som f.eks. OUs kommer til å fortsette.»

Høyre lovet at rHFene skulle bort, 
men frykt for kompetanseflukt og der-

med manglende styringskraft og nød-
vendig autoritet inntil en sykehusplan er 
på plass, gjorde det nødvendig å signali-
sere at rHFene skal bestå inntil videre.

Har Høyre noen tanker om hvilket 
nivå som skal være mellom en nasjonal 
sykehusplan og det enkelte sykehus?

Høie gliser bredt og sier «Jeg er 
mellom!». så tar han seg i det og sier: 
«Helse- og sykehusplanen vil være mer 
operativ og vedtatt av stortinget. Det 
er rammene for utviklingen. Helse-
ministeren og departementet vil styre 
gjennom budsjettene, oppdragene og 
eierstyringen. Poenget er at det ikke er 
behov for et selvstendig styre mellom 
sykehusene og departementet. men 

kompetansen i helseregionene har vi 
behov for, og Norge vil fortsatt ha helse - 
regioner hvor pasientene i all hovedsak 
får dekket sine behov for spesialisthelse- 
tjenester.»

Rettighetstyranni?
Dagens helselover gir pasientene defi-
nerte rettigheter gjennom pasientrett-
ighetsloven, og dette speiler seg i de 
andre lovene, som f.eks. helsepersonell- 
loven som korresponderende plikter. 
er dette en god måte å organisere 
helsevesenet på?

Høie er uenig i premissene: «Pliktene 
er ganske generelle, de er ikke veldig 
detaljerte, og det er fornuftig med 

Nasjonal sykehusplan og havarikommisjon
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lovfestede rettigheter for pasientene. 
Alternativt blir jo pasienten den svake 
part. men er det fornuftig at alt skal 
defineres som lovbrudd? I dag skal en 
henvisning fra fastlegen vurderes etter 
10 dager. Dersom det blir 11 dager så er 
det et lovbrudd? 

«Det er en større utfordring at det er så 
liten respekt for loven». Han peker på 
lovbestemmelsen om pasientansvarlig 
lege som ble vedtatt for 12 år siden, men 
som aldri ble gjennomført. Det at ord- 
n ingen var altfor generell avfeier han med 
at man ikke klarte å gjennomføre det for 
de pasientene som trengte det mest en-
gang. Det er meget sjelden at stortinget 
godtar at man ser bort fra et lovvedtak.  
Og resultatet av dette blir det Per Fugelli 
har beskrevet som 1-gangslegen.

Havarikommisjon
I opposisjon deltok du på Overlege-
foreningens landsrådsmøte og gikk inn 
for vårt ønske om en havarikommisjon 
når noe går galt. Hvordan går det med 
den saken nå? 

«Jeg har nylig gitt syse-utvalget i 
oppdrag å vurdere opprettelse av en 
undersøkelseskommisjon - jeg synes det 
er et bedre navn enn havarikommisjon. 
regjeringen har lovet å etablere en slik 
kommisjon for uønskede hendelser i 
helse- og omsorgstjenesten.  Utvalget 
som ser på oppfølging av alvorlige 
hend elser har derfor fått utvidet man-
datet sitt til å vurdere etablering av en 
kommisjon. Dette utvalget, som er ledet 
av professor Aslak syse, skal også fore-
slå et juridisk og organisatorisk grunn-
laget for opprettelse av en undersøk-
elseskommisjon», sier bent Høie.

men kan opplysningene gitt til en 
slik undersøkelseskommisjon videre-
bringes til politiet? skal utredningene 
være offentlige? «Det er helt sikkert 
noe å lære fra statens havarikommi-
sjon for transport. men det er også helt 
sikkert at vi ikke kan kopiere den. Jeg 
er glad for at vi nå har et kompetent 
utvalg som skal se på dette» sier Høie. 
«Det enkelte helsepersonell har et 
individuelt ansvar, men enheten/ 
arbeidsplassen har det største ansva-
ret. Noen vil kanskje ha innvendinger 
mot denne løsningen, men resultatet 
blir bedre av diskusjon og motstand.»

Mindretallregjering
Høie mener at stortinget kommer til  
å bli vitalisert av at landet nå har en 
mindretallsregjering. «Vi må ha støtte  
i stortinget for å få til vedtak, og vi vil 
være i tett dialog med spesielt KrF og 
Venstre. Høringsprosessene kommer 
til å bli mer åpne, og gode ideer fra 
hele samfunnet vil bli tatt mer på alvor 
enn i den forrige perioden.»

Investeringsbehovet i sykehusene
som helseminister er du formelt eier 
av enorme eiendomsmasser som har et 
voldsomt vedlikeholds- og fornyings-
behov. Her er det store investerings-
etterslep. I valgkampen lovet Høyre  
12 mrd. friske kr til sykehusene. 6 mrd 
blir brukt til å ta unna økt behov for 
behandling. Dette gir bare 6 mrd til 
investeringer, noe som langt fra er nok. 
Hva tenker du om det?

«Nasjonal sykehusplan vil gi en 
 større oversikt på dette området, og 
stortinget vil da ha fått dokumentert 
behovet. Da har de et grunnlag for å 
fatte vedtak, det har stortinget ikke 
hatt til nå. Nå vet egentlig ikke stor-
tinget hva behovet er.»

Tør du vise status for sykehus - 
b ygninger for stortinget?

«Alternativet er fryktelig dårlig.  
Vi må synliggjøre status for stortinget, 
og da kan stortinget gjøre det de er 
best på, nemlig å foreta prioriteringer 
og bevilgninger».

«Vi vurderer å etablere et eget sel-
skap for å bygge og drifte sykehus-
bygninger. Det er meget krevende å 
drifte kompetanseorganisasjoner som 
sykehus, og det er slett ikke sikkert at 
man har kompetanse til også å drifte 
sykehusbygninger».

er det ikke en fare for at det kan bli 
et stort byråkrati? Kan man risikere å 
søke dette eierselskapet bare for å få 
satt opp noen hyller eller flyttet en 
dør?

«Det må man forsøke å unngå. 
 samt idig kan dere som ansatte i syke-
hus stille helt andre og klare kvalitets-
krav til en profesjonell eiendomsfor-
valter. I dag er det slik at vedlikehold 
og investeringer, ja alt som kan skyves 
på taper i konkurransen i forhold til 
pasient behandling.»

Språket i helsevesenet
Du har i intervju her i Overlegen  kriti-
sert tidligere ministre for å bruke et 
språk som er ansvarsfraskrivende, som 
«Jeg forutsetter at alt er forsvarlig» 
 og «jeg legger til grunn at dette er 
forsvarlig». Hvordan skal du unngå  
å havne i samme fellen?

«mye av det språket som brukes er 
fremmedgjørende. Her må jeg være 
oppmerksom på dette hele tiden, for det 
er lett å havne i den fellen. Vi må snakke 
om sykehus, ikke foretak, vi må snakke 
om pasienter, ikke produksjon.»

Reservasjonsretten
Den saken som har fått mest oppmerk-
somhet i din korte statsrådkarriere til nå 
er spørsmålet om reservasjonsrett. en 
ting er reservasjonsmuligheter for fast-
leger i forbindelse med henvisning til 
abort, men en sak som opptar meg mye 
mer er muligheten for, ja faren for at 
aktiv dødshjelp, eutanasi skal bli lovlig. 
regjeringspartneren din, Fremskritts-
partiet foreslo jo det i forrige valgkamp. 
Vil det da bli gitt reservasjonsrett?

«Det er ikke aktuelt å åpne opp for 
eutanasi i Norge. men skulle det en 
gang i fremtiden bli lovlig må det en 
lovendring til. en sånn lov må også 
inneholde en reservasjonsmulighet, 
det er helt naturlig å lage en sikker-
hetsventil i en så alvorlig sak.»

en annen mye diskutert problem-
stilling er rituell omskjæring av gutter. 
Vil det bli gitt reservasjonsrett dersom 
dette blir en plikt for spesialisthelse-
tjenesten, slik daværende helsemin-
ister strøm-erichsen foreslo?

«Høringsnotatet i den saken ligger 
nå på regjeringens bord, og jeg har ikke 
fått tid til å sette meg inn i den saken 
ennå. Det vil ta litt tid før jeg kommer 
med mine anbefalinger.»

men dersom dette blir en plikt, vil 
det aktualisere reservasjonsrett?

«Det kan jeg ikke svare på i dag.»

«Kjekt»
Høie oppsummerer det hele slik: «Vi 
diskuterer hvem som skal få mest 
vekst. Det er helt andre utfordringer i 
andre land.  Det er utrolig mange dyk-
tige ansatte og ledere i helsevesenet. 
Dette er spennende. Det er kjekt!»  •



Formål
Norsk overlegeforening (Of ) arbeider for at overleger vil påta seg og bli værende i lederfunksjoner.  
Of prioriterer lederutdanning og lederutvikling. 

Ofs landsrådsmøte 25.04.2013 vedtok i forbindelse med behandling av budsjett for 2014 å videreføre  
ordningen med lederstipend til videre- og etterutdanning for ledere etter retningslinjer utarbeidet  av  
styret. Det er for 2014 satt av kr. 300 000 til stipend; samme beløp som i 2010, 2011, 2012 og 2013.  
Det er stor interesse for ordningen.

Stipendkomite
stipendkomiteen består av to representanter fra Ofs lederutvalg og en fra Ofs styre. stipendkomiteen  
vurderer søknader fortløpende og gir tilbakemelding til styret når stipend er innvilget. I tvilstilfeller kan 
søknader legges fram for styret til endelig avgjørelse.

Kriterier for å søke stipend
• Lederstipend er et tilbud til medlemmer av Norsk overlegeforening
• Det kan søkes stipend både for lederutdanning som gir studiepoeng og annen lederutdanning.
•  Program med bekreftelse på opptak må vedlegges utfylt søknadsskjema. Alternativt kan det søkes  

stipend som innvilges under forutsetning av senere opptak.
•  Leger som innehar lederstillinger og andre som har interesse for ledelse og/eller innehar  

tillitsvalgtverv kan søke.
•  mulighet for dekning hos arbeidsgiver må være forsøkt, slik at stipendet fra Of blir et supplement.  

Det fokuseres i denne sammenheng på arbeidsgivers ansvar når det gjelder etter- og videreutdanning  
for leger i lederstillinger.

•  Totalbeløpet for den enkelte søker er begrenset oppad til kr. 30.000 i dokumenterte utgifter.
•  med mindre særskilte grunner
•  stipendet skal primært dekke kostnader/avgifter til selve lederutdanningen/lederkurset.
•  søknad om dekning av eventuelle reiseutgifter og hotell, må skje på grunnlag av dokumenterte  

faktiske kostnader. søkere vil få beskjed senest 2 måneder etter søknadsfristen.

 Mottak av stipend forutsetter::
• bekreftelse på gjennomført utdanning/kurs.
• Innsendelse av utfylt sluttrapport i samsvar med vedlagt sluttrapportmal.

eventuelle spørsmål kan rettes til Norsk overlegeforenings sekretariat ved Therese stange Fuglesang,  
evt. edith stenberg. søknader med vedlegg kan også sendes på e-post til  
Therese.stange.Fuglesang@legeforeningen.no / edith.stenberg@legeforeningen.no 

Informasjon og søknadsskjema etc.:
https://legeforeningen.no/yf/overlegeforeningen/medisinsk-ledelse/lederstipend/ 

Norsk overlegeforeNiNgs lederstipeNd 2014 – UtlysNiNg
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Foretakstillitsvalgte for Legeforeningen 
(Of og Ylf ) ved st. Olavs Hospital har 
gjennom flere år ført en lang og slitsom 
«kamp» for at arbeidsgiver skal respekt- 
ere arbeidstidsbestemmelsene i ar-
beidsmiljølov og tariffavtaler. en kamp 
vi mener har gitt tydelige resultater, 
både ved normal driftssituasjon, men 
også ved planlegging av tjenesteplaner 
under sommerferieavviklingen.

Avgjørende faktorer for resultatet har 
vært godt samarbeid mellom FTV for 
både Ylf og Of og hovedverneombudet 
ved st. Olavs, samt at vi gjennom dialog 
har oppnådd tydelig og god med-
virkning fra Arbeidstilsynet. Da FTV 
bestemte seg for å starte denne  
«kampen» hadde Arbeidstilsynet alle-
rede gjennomført «God vakt»-kampan-
jen og gitt pålegg om manglende sam-
svar mellom ressurser og oppgaver og i 
tillegg påpekt legenes manglende delakt- 
ighet i Hms-arbeid. en meget vanskelig 
økonomisk situasjon ved st Olavs Hos-
pital   kulminerte i 2005/2006. Admi-
nistrerende direktør både i Helse 
midt-Norge og ved st. Olavs måtte for-
late sine stillinger. De tillitsvalgte ved 
sykehuset forsto tidlig at grep måtte tas 
og var sammen med nytilsatt direktør 
klar på nødvendigheten av tiltak.

st. Olavs hadde høy DrG-produk-
sjon pr lege og hadde langt færre leger 
enn Helse bergen, så ved omstillingen 
var det kun en lege som mistet arbei-
det. Det ble imidlertid et betydelig økt 
«produksjonspress» . Tjenesteplaner 
ble redusert uten at arbeidsmengden 
ble mindre. Det var  tradisjon blant 
kolleger ved flere avdelinger at overtid 
ikke ble  registrert. Arbeidsgiver har en  

lovpålagt  plikt til å sørge for slik  
registrering,  først og fremst for å ha 
oversikt over belastningen på den enk- 
elte og at ikke arbeidstidsbestemmels- 
ene i arbeidsmiljøloven overskrides.

AML § 10-7. «Oversikt over arbeids-
tiden Det skal foreligge en oversikt som 
viser hvor mye den enkelte arbeidstaker 
har arbeidet. Oversikten skal være til-
gjengelig for Arbeidstil synet og arbeids-
takernes tillitsvalgte.»

For FTV var det i tillegg viktig å for-
midle at hvis ikke arbeidede timer 
 registreres, så har heller ikke arbeids-
giver mulighet til å dokumentere det 
reelle behovet for arbeidskraft, som  
da forblir ukjent. Det kom et oppslag  
i Adressa angående arbeidstid og over-
tid for leger ved st. Olavs Hospital,  
både vedrørende lange tjenesteplaner 
(ofte 45 timer eller lengre) og betydelig 
planlagt og uregistrert overtid. FTV  
fikk uttale seg og understreket at for-
holdene ved enkelte klinikker var så 
alvorlig at politianmeldelse ble vurdert. 
Problemstillingen om brudd på AmL  
og planlagt bruk og manglende 
registrer ing av overtid ble tatt opp  
internt. Til tross for vår påstand om at 
hvis overtid ikke ble registrert så hadde 
sykehuset ingen oversikt fikk vi ikke 
gehør hos ledelsen.

etter kontakt med Arbeidstilsynet i 
slutten av 2008 kom det et brev derfra 
som nesten var å betrakte som et be-
stillingsverk for oss. Arbeidstilsynets 
utspill ble også formidlet til arbeids-
giver, men st. Olavs Hospital, ved orga-
nisasjonsdirektør, hevdet at siden bre-
vet var stilet til Legeforeningen ved st. 
Olavs, så berørte det ikke sykehusets 
ledelse. Høsten 2008 gjennomførte vi 
et seminar om arbeidsmiljø og arbeids-
tid for tillitsvalgte leger. seminaret ble 
ledet av Of’s leder og jurist fra Dnlf, og 
etter seminaret ble det arrangert et 
møte med ledelsen ved sykehuset.

Overtid var det viktigste temaet i møtet 
og det ble enighet om å nedsette et parts-
sammensatt utvalg som skulle se på 
arbeidstidsregistrering. FTV var repre-
sentert i dette utvalget som endte opp 
med å registrere all overtid inklusiv 
uregistrert overtid for oktober 2009 og 
januar 2010. registreringen kom frem til 
ca 5.000 uregistrerte overtidstimer pr 
måned av ca 300 lege (av totalt ca 900 
ansatte leger). Påfallende få LIs leverte 
registreringsskjema, og noen LIs leverte 
sågar anonymt. Denne dokumentasjon 
var nyttig i vårt videre arbeid, selv om 
arbeidsgiver prøvde å skyve ansvaret 
nedover i rekkene uten klare beskjeder 
om hva som skulle gjøres.

Arbeidsmiljøloven (AML) – Arbeidstilsynet – Verneombud - Doku-
mentasjon er vesentlig for å oppnå resultater i arbeidsmiljøet –  
erfaringer fra tillitsvalgtarbeid ved St. Olavs Hospital gjennom flere år.

Arbeidsmiljøarbeid:

- En lang og møysommelig prosess

Av Randulf Søberg og Ketil Arne Espnes, overleger, St. Olavs Hospital -  tidligere  
henholdsvis FTV og vara-FTV for Overlegeforeningen/Akademikerne ved St. Olavs Hospital

››
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I budsjettarbeidet for 2010 kom det 
forslag til styret – som ble vedtatt - om 
reduksjon av legers lønnsmasse med 27 
millioner kroner uten noen reduksjon av 
arbeidsoppgaver. Det ble av både adm. 
dir. og  fagdirektør argumentert med at 
denne reduksjon måtte legene akseptere 
«i solidaritet» med andre yrkesgrupper. 
Når denne argumentasjonen kom på et 
tidspunkt der man nettopp fått rapport 
om betydelig uregistrert overtid, så er 
det lett å forstå at det «kokte» i tillits-
valgtapparatet og til dels også i med-
lemsmassen.

Vi fortsatte vårt arbeid med henven-
delser til Arbeidstilsynet, nå var det 
vesentlig at hovedverneombudet var 
med som en viktig og tydelig aktør. AT 
tok fatt i saken med besøk og diverse 
pålegg til st Olav. I en kronikk i Adres-
seavisen 16. mars 2011 (http://www.
adressa.no/meninger/ article1604342.
ece) fikk vi anledning til å utdype bak-
grunnen for våre synspunkter:

«La oss ha helt klart at denne saken ikke 
handler om penger. For oss dreier dette seg 
om at norsk lov skal gjelde også for vår 
yrkesgruppe. Vi er ikke ute etter «klekkelig 
betaling», vi ønsker realistiske arbeids-
planer og en balanse mellom ressurser og 
oppgaver. Vi vil kunne gå hjem til familiene 
våre til avtalt tid med god samvittighet. Fra 
politisk hold blir det ofte snakket om at 
arbeidsmiljøloven er for snever og lite 
fleksibel. Legeforeningen har gjennom 
avtaler sørget for nettopp denne fleksi-
bilitet, og vi forventer at arbeidsgiver utvi-
ser den respekt for våre medlemmer de er 
forpliktet til etter norsk lov. Har legens 
arbeidsmiljø noen betydning for pasientbe-
handlingen? Det er gjort en god del forsk- 
ning som underbygger at dette er tilfelle.»

Forsvarlig ferieavvikling 
både sommeren 2010 og tidligere år 
hadde tillitsvalgte i forkant av ferieav-
vikling gjennom flere år krevd at ar-
beidsgiver måtte starte ferieplanlegg-
ingen tidlig, forholde seg til lov og 
avtaleverk og innse at vernereglene i 
A2-avtalen var absolutte yttergrenser 
for arbeidstid. sykehuset fortsatte tross 
dette med ferieavvikling med et bety- 
delig antall vakante vakter og betydelige 
brudd på arbeidstidsbestemmelsene.  
I forkant av ferien sommeren 2011 for-
langte tillitsvalgte for Ylf og Of sammen 

med Hovedverneombudet å få oversikt 
over arbeidsplaner for hver enkelt lege 
gjennom hele ferieavviklingen og at 
arbeidsgiver måtte dokumentere brudd 
på arbeidstidsbestemmelsene. – denne 
dokumentasjon ble krevet i henhold til 
AmL – forsvarlighetsbegrepet var viktig! 
Dette materialet ble en vekker for admi-
nistrerende direktør. Det var for mange 
leger arbeidsuker på 70 – 80 timer, og 
enkeltuker på over 100 timer! Direktø-
ren skrev: «Kartleggingen viser at årets 
sommerferie er planlagt med mange 
brudd på arbeidstidsbestemmelsene for 
legegruppen. Årets sommerferie er nært 
forestående, og tilbakemeldinger fra 
klinikkene tilsier at ansatte opplever det 
som lite ønskelig å endre ferietidspunktet 
for å hindre brudd på arbeidstidsbestem-
melsene. St Olavs Hospital har som mål 
at sommerferien avvikles uten brudd på 
arbeidstidsbestemmel sene. Administrer- 
ende direktør ser at dette ikke er mulig i 
2011, men vil gjøre sitt ytterste til for å 
unngå arbeidstid på over 70 timer pr. uke.»

Legeforeningens FTV svarte direktø-
ren: «Legeforeningen mener videre at 
arbeidet med aktivitetsstyrt beman-
ningsplanlegging er umulig så lenge 
sykehuset ikke har legeressurser nok til 
gjennomføre vanlig daglig drift på en 
måte som ivaretar legenes arbeidsmiljø 
på det vi mener er en god nok måte. For-
nuftig ferieplanlegging er heller ikke 
mulig når den generelle bemanning ikke 
er god nok til at den daglige driften resten 
av året er godt nok ivaretatt. Med ade-
kvate legeressurser, det vil si nok leger til 
at vanlig drift kan planlegges uten ut-
strakt bruk av overtid ( frivillig og pålagt, 
planlagt og uforutsett, registrert og ure-
gistrert, betalt og ubetalt), samt faste 
stillinger for leger i spesialisering, vil 
både aktivitetsstyrt bemanningsplan-
legging og fornuftig ferieplanlegging 
være lettere å gjennomføre også for lege-
gruppen.» På dette tidspunkt gjennom-
førte AT tilsyn ved flere HF – deriblant 
st. Olavs, og fokuserte på brudd på 
arbeidstidsbestemmelsene.

De fant, ikke overraskende, grove 
brudd, og ga pålegg. Legeforeningens 
og Akademikernes representant i 
 styret for st. Olavs Hospital fokuserte  
i styremøte på de forhold som var  
avdekket ved Arbeidstilsynets tilsyn. 
styret så alvorlig på saken og bestemte 

seg for å følge den opp tett. Tillitsvalgte 
har hele tiden fokusert på at helselover 
og arbeidsmiljøloven var likeverdige 
lover, men opplever i praktisk arbeid  
at helselover er overordnet AmL, både 
av byråkratene og også av styrene. I HmN 
heter det nå; «Ingen fristbrudd – redusere 
brudd på arbeidstidsbestemmelsene.» 

Resultat:
etter påleggene fra AT og press fra 
tillitsvalgte begynner administrasjonen 
både i Helse midt-Norge rHF og st. 
Olavs Hospital HF å rapportere brudd 
på arbeidstidsbestemmelsene. Admi-
nistrerende direktør ved st. Olavs har 
arbeidet aktivt med problemstillingen 
og gis honnør for det, selv om han på 
ingen måte har nådd målet. Fortsatt er 
det mye overtid som ikke dokumenteres 
og fortsatt er det mange brudd på våre 
utvidede arbeidstidsregler (i forhold  
til AmL). For overleger beror mangelen 
nå stort sett den enkelte lege, de er 
pålagt av administrasjonen, og skal 
også i følge loven, registrere all overtid. 
samme regelverk gjelder for LIs, men 
her hersker det fortsatt en betydelig 
fryktkultur: De registrerer ikke overtid 
for ikke å irritere leder, og av frykt for 
ikke å få fast stilling senere. Forhold ene 
rundt LIs er i øyeblikket det  største 
arbeidsmiljøproblem i legegruppen.

Lærdom:
Dokumentasjon: Overtidsregistrering og 
gjennomgang av arbeidsplaner for ferie-
avviklingen var vesentlig for å få sykehus-
ledelsen til å innse omfanget av dette 
problemet! Hovedverneombud: Har 
bidratt vesentlig i vårt arbeid, ikke minst 
fordi hovedverneombudet står langt 
sterkere i denne typen arbeid som følge av 
forankringen i lovverket! Arbeidstilsynet: 
Det var helt avgjørende at vi fikk hjelp fra 
en ekstern aktør, samtidig skulle vi ønsket 
at de hadde kommet tidligere på banen og 
heller ikke lukket pålegg så raskt! styre-
representasjon: Våre styrerepresentanter 
utgjør en forskjell; det er avgjørende at 
styret er orientert om alle forhold ved 
sykehusene. strategi og tålmodighet: Det 
å finne riktig strategi var viktig, og så viste 
det seg at tålmodighet var mer viktig enn 
vi håpet i begynnelsen. men nå ser det 
endelig ut til at dette møysomlige arbeid 
bærer frukter.  •
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På sykehus synes det ofte å være  
en annen leder- og eierfilosofi  

som gjelder. Tilbakemeldinger fra 
tillitsvalgte viser da også at det er  
store mangler ved arbeidsmiljøet i 
flere norske sykehus, noe som også er 
dokumentert i God Vakt kampanjen  
til Arbeidstilsynet. Arbeidsmiljøet på 
sykehus brukes for sjelden til utvikle 
virksomheten til beste for pasienter  
og ansatte. For ofte skjer det brudd på 
arbeidsmiljøloven og arbeidstidsbe-
stemmelsene. slike lovbrudd bidrar  
til å forsterke inntrykket av at arbeids-
miljøspørsmål ikke tas på alvor og at 
arbeidsmiljøet er en salderingspost.

Det skal ikke være annerledes på 
sykehus enn i andre virksomheter. et 
godt arbeidsmiljø er grunnlaget for 
hvordan man samlet klarer å yte gode 
tjenester med god kvalitet. Derfor er  
et godt arbeidsmiljø også viktig for god 
pasientbehandling og fagutvikling.

Pasientundersøkelsen i 2010 viser at  
16 prosent av pasientene opplever en 
eller annen form for pasientskade. Vi 
har imidlertid ikke kunnskap om år-
saksforholdene bak tallene. Det sentrale 
er å vite hva man gjør feil- og at feil 
rapporteres og behandles på system-
nivå for organisatorisk læring. en 
 sektor som er avhengig av svært liten 
risiko for uhell, er olje- og gassbran-

sjen. Her arbeider man med sikkerhet 
blant annet gjennom at Hms – og 
arbeidsmiljø er et system og ledelses- 
ansvar. statoil vurderer f.eks. årlig 
Psykososial risikoIndeks (PrI) i sine 
ressursenheter. en studie fra 2011 viser 
at dårlig PrI-score sammenfaller med 
økt hydrokarbonutslipp. Psykososialt 
arbeidsmiljø anses derfor som en ope-
rativ risikofaktor.

Legeforeningen mener det er nød-
vendig med øket kunnskap og bevisst-
gjøring om arbeidsmiljøets betydning. 
I et godt arbeidsmiljø opplever de 
ansatte trygghet, åpenhet og 
utviklingsmuligheter. Ofte opplever 
leger psykososiale arbeidsmiljøbelast-
ninger. Leger er i en spesielt utsatt 
posisjon, med kombinasjonen av stort 
arbeidspress, lang arbeidstid og krav 
om raske beslutninger med konsekv-
enser for liv og død. Trygghet for å  
si i fra og for at det tas på alvor av  
arbeidsgiver, er grunnleggende. Leger 
er opptatt av å gjøre en god jobb for 
pasienten. Når legene må gå på akkord 
med seg selv og kvaliteten i behand-
ling, skapes det ikke bare utrygghet, 
men også mistrivsel. Den situasjonen 
at halvparten av ansatte leger i sykehus 
er i midlertidige stillinger bidrar nega-
tivt i arbeidsmiljøet. Arbeidsmiljøet 
må oppleves som trygt for at alle skal 

praktisere åpenhet om forhold som 
flere bør få kunnskap om og lære av. 
Dette stiller ekstra krav til at arbeids-
giver er tydelig engasjert i arbeids-
miljøet og viser sin støtte i det daglige, 
også når det gjøres feil. 

Hva kan vi som leger bidra med? Vi 
må ta ansvar for at arbeidsmiljøspørs-
mål settes på dagsorden ved bl.a. å ta 
på oss oppgaven som verneombud og 
hovedverneombud. Vi må bidra med 
vår kunnskap om hvor «skoen» butter. 
Vi som ledere må sette arbeidsmiljø 
høyt i den daglige drift. 

Ledelsen  må bruke tillitsvalgte og 
verneombud som en del av ledelsen i 
det å bli bedre sammen. Ansvaret for  
at det blir gjort ligger naturligvis  
hos ledelsen. sykehuseier  må gi opp-
merksomhet og sette krav til at godt 
arbeidsmiljø følges opp i oppdrags-
dokumenter og i foretaksmøter 
 gjennom hele lederlinjen og ut i  
sykehusene. Vi trenger en arbeids-
giverpolitikk i sykehus hvor arbeids-
giver (og gjerne også eier) byr mer  
på seg selv og inviterer til et aktivt  
og godt partssamarbeid mellom  
arbeidsgiver, tillitsvalgte og verne-
ombud til beste for pasienter og fag - 
ut vikling. Godt arbeidsmiljø bidrar  
til utvikling av mennesker og organisa-
sjon, og det er så mye mer enn bare 
«plunder og heft».  •

Godt arbeidsmiljø gjør en viktig forskjell
- store mangler ved norske sykehus

Geir Riise, Generalsekretær Den norske legeforening

Etter å ha arbeidet mange år i virksomheter som har prioritert arbeidsmiljøarbeidet, har jeg 
blitt slått av hvor lite dette prioriteres i mange sykehus. Før jeg kom til Legeforeningen arbeidet 
jeg i mange år med arbeidsmiljø (som del av HMS arbeidet) i store organisasjoner som Statoil, 

Posten og NHO (NHO´s medlemsbedrifter). Arbeidsmiljø ble sett på som en  
naturlig del av linjelederansvaret sammen med produksjon og økonomi.  
Ansvaret lå tydelig hos toppledelsen. Styret og ledelse etterspurte aktivitet  
og resultater på arbeidsmiljøområdet. 

››
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Det er komplekse utfordringer som preger arbeidsmiljøet 
i sykehusene. Den finske overlegen Olli meretoja har 

påvist betydelig negative effekter av nattarbeid – både på 
legers helse og på behandlingskvalitet. (Tidsskr Nor Læge-
foreni 2006, 126:2170)

Arbeidsmiljøloven gjelder også for legene. Det er bare 
noen av arbeidstidsbestemmelsene det er avtalt unntak for. 
Vernebestemmelsene gir rom for lengre arbeidsperioder 
enn Arbeidsmiljøloven ellers gir adgang til. Det har vært 
nødvendig for sykehusene at legene har unntak fra arbeids-
tidsbestemmelser i Arbeidsmiljøloven – uten disse unntak-
ene ville det ha vært behov for langt flere leger på syke-
husene for å kunne drifte disse.

Legene har i alle år utvist stor fleksibilitet for å imøte-
komme behovene for lege-arbeidskraft døgnet rundt. 
 Ubetalt overtid er også et velkjent fenomen blant overlegene.

Overlegene har ikke pleid å klage over stor arbeidsbelast-
ning. De har heller ikke tradisjon for å bruke vernetjenesten. 
Det er betimelig å spørre: strekker overlegene seg for langt?

Legene på sykehus er arbeidstakere hvor arbeidsgiver har 
klare ansvarsroller, også i forhold til arbeidsmiljøet. Arbeids-
miljøloven skal ikke bare beskytte arbeidstaker mot uheldige 
arbeidsforhold, men også fremme helse og trivsel. Også leger 
har behov for støtte og behov for verdsettelse i arbeidet.

Helselovene understøtter også arbeidsmiljøet for helse-
personell. Arbeidsmiljøet kan ha betydning for sikkerheten  
i helsetjenesten. For eksempel er det krav i lovverket over-
for arbeidsgiver og ledelse i forhold til tilrettelegging /  
oppdatering / etterutdanning. Overleger har – og opplever 
også selv – et stort ansvar i sitt arbeid. Det kan være særlig 
belastende når kravene er høye og graden av kontroll redu-
seres. Økt fokus på pasientsikkerhet er nær knyttet opp til 
overlegenes arbeidssituasjon. I tilsynssaker vil det kunne 
spille en vesentlig rolle i vurd eringen hos tilsynsmyndigh-
etene hvilke rammevilkår som arbeidsgiver har gitt for ar-
beidsutførelsen. Her vil for  eksempel arbeidsmiljø, ledelse, 

Hms-system og sikkerhetskultur, være en del av totalbildet. 
Partene i arbeidslivet har også inngått avtaler i forhold  

til arbeidsmiljø-spørsmål. Legeforeningen legger ned mye 
arbeid også i å belyse aktuelle problemstillinger og i å infor-
mere medlemmene. I denne forbindelse kan følgende vei-
ledere fra Legeforen ingen anbefales på det varmeste:
•  Arbeidsmiljø i sykehus  

– en veileder for tillitsvalgte og medlemmer (2011)
• Veileder i tilsynssaker (2011)
• Deltakelse i omstillingsprosesser – veileder (2008)  •

Overlegene og arbeidsmiljøet
- Strekker overlegene seg for langt?

Innlegg av styremedlem Erna-Gunn Moen

Det er særlig i de senere år at arbeidsmiljøet for legene i sykehus har blitt et 
tema i ulike sammenhenger. Denne utviklingen har gått hånd i hånd med de 
mange omstillings prosessene i sykehusene, samtidig med det økte fokus på 
økonomi, på kvalitet og på pasientrettigheter.

››

Referanser: 
https://legeforeningen.no/emner/Andre-emner/Publikasjoner/Veiledere/Arbeidsmiljo-i-sykehus/
https://legeforeningen.no/emner/Andre-emner/Publikasjoner/Veiledere/veileder-i-tilsynssaker/
https://legeforeningen.no/emner/Andre-emner/Publikasjoner/Veiledere/Deltakelse-i-omstillingsprosesser/
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Høy trivsel på norske sykehus
Først av alt så tror vi at mange  
sykehus er langt bedre enn sitt rykte. 
Vår erfaring er mange jobber aktivt 
med å forbedre og trygge arbeids-
miljøet for sine ansatte. 

medarbeiderundersøkelsen vår viser 
at 86 % av de ansatte trives godt eller 
meget godt på jobben, og at 76 % opp-
lever i stor grad eller meget stor grad 
VI-følelse. 80 % gleder seg til å gå på 
jobb hver dag. For oss er dette svært 
viktige indikatorer på at ansatte opp-
lever at de er en viktig bidragsyter i  
en organisasjon de tror på, og som de 
ønsker å være med på å utvikle. Det at 
så mange gleder seg til å komme på 
jobb sier også at det er et lavt konflikt-
nivå og at arbeidsoppgavene står i 
forhold til kompetanse, forventninger 
og kapasitet.

Vi har arvet en positiv kultur
Vårt sykehus er preget av en sterk 
 kultur. Kultur handler i høy grad om 
nedarvede holdninger og adferdsmøn-
stre, og er noe samtidens medarbeidere 
og ledere skal være varsomme med å  
ta æren for. Vi bygger på en forankret 
bevissthet om at vi som virker på syke-
huset i dag skal forvalte arven fra dia-
konisser som viet sine liv til sykehuset. 
Personlig livssyn er et privat anligg-
ende for den enkelte medarbeider ved 
Lovisenberg som ved andre sykehus. 
samtidig tør vi være nokså tydelige på 
at verdigrunnlaget vårt forplikter en-

hver ansatt til å gi sitt bidrag til at vi 
lever opp til nestekjærlighet som 
 kjerneverdi. 

Størrelsen har betydning
Vi får mye «gratis» gjennom at vi ikke 
er blant de største av sykehusene. 
 Arbeidsmiljøundersøkelser utført av 
Helse sør-Øst viser tydelig at små 
sykehus har en høyere tilfredshet enn 
de store. Lovisenberg har 3 ledelses-
nivå, det gjør at det er korte beslut-
ningsveier og en betydelig lettere 
 oppgave å forankre beslutninger og 
gjennomføre endringer. Få ledernivåer 
gjør at ledere er tettere på sine ansatte. 
stedlig ledelse er et viktig prinsipp for 
oss, det å ha nærhet til sin leder mener 
vi er avgjørende for å få de ansatte  
med på laget. Oversiktlig organisasjon 
understøtter reell toveis dialog. 

Folk får utvikle seg
Jeg får mange gode tilbakemeldinger 
på at høy prioritet fra sykehusets side 
til fagutvikling, kompetanseheving  
og kvalitetsarbeid skaper trygge og 
kompetente medarbeidere i møte med 
pasienten. Å legge til rette for at helse-
arbeidere kan få gjort sin jobb på en 
god måte har åpenbart den bivirkning 
at folk trives på jobben. 

Individet må  
bekreftes og fellesskapet dyrkes
sykehuset har gjennom flere år jobbet 
strategisk med å ivareta og videreut-

vikle arbeidsmiljøet. Ansatte skal opp-
leve at de ses i hverdagen, og at de gis 
muligheter til å utvikle seg.  Vi har 
trolig etablert flere arenaer for å dyrke 
sosialt fellesskap på tvers av avdelings-
grenser enn de fleste. mer enn halv-
parten av alle ansatte deltar på årlig 
personalfest og julelunsj. Julegave til 
de ansatte koster oss en tidels promille 
av sykehusets budsjett. sykehuset søker 
aktivt å synliggjøre at overskudd pløyes 
tilbake til forbedret pasienttilbud og 
arbeidsmiljø. etter et godt resultat i 
2008 gikk vi til anskaffelse av fem fri-
tidsboliger. Vi mottar entusiastiske 
tilbakemeldinger for tiltak med 
 bagatellmessig kostnad. 

Sammen i fritiden
Å være en helsefremmende arbeids-
plass er et satsningsområde for syke-
huset. Vi vektlegger betydningen av 
helse og velvære som grunnlag for et 
best mulig liv for våre medarbeidere. 
Vi er overbevist om at dette vil bidra  
til vårt ønske om å gjøre en best mulig 
jobb for våre pasienter. I en medar-
beiderundersøkelse i 2012 ga 80 % av 
respondentene oss tilbakemelding på 
at dersom sykehuset iverksatte tiltak 
innenfor områdene fysisk aktivitet og 
kosthold, ville det ha betydning for 
effektivitet, humør, konsentrasjon og 
trivsel. basert på dette har vi iverksatt 
ulike tiltak som spinningtimer, kost-
holdskurs, redusert pris på salat i 
 kantina og  skritt tellerkampanjer for 

Hvorfor skulle ikke sykehusansatte 
være de mest fornøyde arbeidstagere?

Lars Erik Flatø, Administrerende direktør››

Lovisenbergs ledelsesfilosofi handler om at mellom-
menneskelige relasjoner som kolleger  vil smitte over på  
måten vi forholder oss til pasientene på. Sykehusets viktigste 
ressurs er våre ansatte. Vi søker systematisk å jobbe for en 
høy trivsel og et godt arbeidsmiljø. 
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 å neve noen. I 2013 gjennomførte vi  
en ny medarbeiderundersøkelse for å 
evaluere tiltakene. 30 % av respondent-
ene svarte at de iverksatte tiltakene har 
medført at de har endret sine livsstils-
vaner. At våre ansatte velger å benytte 
deler av sin fritid sammen med kolle-
gaer på aktiviteter i regi sykehuset er 
noe vi tror bidrar vesentlig til å bygge 
organisasjonskultur, fellesskap og 
 samhold.

Ledere som tilretteleggere
Det er sentralt at våre ledere beskytter 
sine ansatte mot unødvendig byråkrati 
og arbeidsoppgaver som tar fokuset bort 
fra det faglige. Ledere med strategiske 
evner og samtidig en jordnær stil 
 vinner tillit og troverdighet. I boken 
«sykt bra» blir vår klinikksjef ved 
 kirurgisk klinikk Lars Vasli løftet frem 
som en leder som skaper samhold, 
kvalitet i tjenestene og fornøyde pasi-
enter og ansatte. Å skape en positiv 
stemning og en opplevelse av alt er 
mulig, er en av årsakene til at Lars også 
utenfor sykehuset blir ansett for å være 
et forbilde som leder. Lars Vasli er 

lederen som både behersker det å peke 
ut retning for avdelingens utvikling, 
samtidig som at ingen arbeidsoppgave 
er «under hans verdighet.» Han går inn 
og assisterer ved operasjoner ved syk-
dom og annet fravær , og  fører reise-
regningen for den enkelte lege for å 
frigjøre deres tid til pasientarbeid. 

så hvorfor skulle ikke sykehusan-
satte være de mest fornøyde arbeids-
takere? sykehus er kompetansebedrif-
ter og medarbeiderne stiller høye krav 
til gode forhold for utøvelse av sitt fag. 
Dette for å sikre et kvalitativt godt 
behandlingstilbud for pasientene, Det 
skal vi som er ledere være glade for.  •
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››

Overlegeforeningens policydoku-
ment fra 2010 presiserer hva OF 

legger i begrepet medisinsk ledelse av 
medisinsk enhet. målet er å sikre  
«faglig forsvarlighet i pasientbehand-
lingen». Videre leser vi under punkt II:

Medisinsk ledelse skal være reell, 
effektiv og gi forutsigbar drift. Medi-
sinsk ledelse innebærer riktige priorite-
ringer og flleksibilitet i forhold til den 

enkelte pasients undersøkelse og 
behandling. Medisinsk ledelse inn-
befatter videre styring av pasient- 

inntak og pasientstrøm, ventelister, 
forholdet mellom øyeblikkelig hjelp og 
elektiv virksomhet, samt fagut vikling 

etc. Riktig prioritering vil  
sikre best mulig ressursutnyttelse.

Dette er selvsagt nødvendig for at 
leger skal utøve det de er best på.

men medisinsk ledelse med fokus  
på styring, prioritering og forutsigbar 
drift, som definert av Overlegefore- 
n ingen, er ikke tilstrekkelig for en 

Sykehusledelse på liv og død

Av Morten Eriksen-Deinoff og Jon Morten Melhus, Alle foto: Raymond Mosken

Medisinsk ledelse med  
fokus på «styring, prioritering 
og forutsigbar drift», slik 
Overlegeforeningen definerer 
det, er ikke tilstrekkelig for å 
utvikle medisinske enheter  
til moderne, veldrevne kunn-
skapsvirksomheter.

MORTEN ERIKSEN-DEINOFF i 
HumanEffect AS har gjennom 25 år 
utviklet og gjennomført lederutvikl- 
ingsprogrammer, scenariobaserte 
strategiprosesser og programmer 
for innarbeiding av strategier  
(www.humaneffect.no).

JON MORTEN MELHuS i Humor  
& Lønnsomhet er rådgiver, fore-
dragsholder og forfatter av bøkene  
«Latterlig Lønnsomt», «Begeistring», 
«Lure Ledere» og «Riktig rektor?» 
(www.begeistring.no). 

Sammen har de skrevet boken 
«Sykt bra - resepten på friske syke-
hus» og har utviklet et utviklingspro-
gram for å øke energien og styrke 

resultatene i leder- og medar-
beidergrupper i offentlig og 
privat sektor.

Om forfatterne:
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leder som vil endre, utvikle og forbedre 
sin enhet til glede for både medarbei-
dere og pasienter.

mange legemiljøer preges av skyhøy 
fagkompetanse, men til dels fravær av 
prosess- og organisasjonskompetanse, 
selv om dette er en forutsetning for å 
lykkes med å lede og drive så komplekse 
kunnskapsvirksomheter som et syke-
hus er. Det er ikke gitt at sykehusets 
fremste kirurg er like dyktig på strategi, 
økonomisk administrasjon eller rela-
sjonell ledelse av medarbeiderne. Å 
være fremragende innenfor sitt fag er 
ingen garanti for at man blir en frem-
ragende leder.

Vellykkede endringsprosesser
I vår bok «sykt bra – resepten på 
 friske sykehus» forteller ni ledere hva 
de gjorde for å skape endringer i sine 
enheter. Disse både krevende og vel-
lykkede endringsprosessene var uten 
unntak kjennetegnet av omfattende 
involvering av medarbeiderne.  
Lederne hadde fokus på å utvikle 
 attraktive fremtidsbilder samme  
med medarbeiderne, de engasjerte, 
informerte og delegerte i en grad  
som langt overstiger «styring, priori-
tering og forutsigbar drift». De  
mellommenneskelige relasjonene,  
med grunnleggende fokus på tillit  
og respekt, har høy prioritet i disse 
organisasjonene.

Når noen tusen medarbeidere på  
et sykehus opplever en inspirerende 
arbeidshverdag og jobber mot samme 
mål, skaper det en enorm kraft.

Også sykehusmedarbeideren trenger 
ressurser, samspill og kommunikasjon 
for å gjøre en god jobb. Vi observerte at 
involverende og visjonær ledelse i 
sykehus førte til mange positive resul-
tater:
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•  Pasientforløpene ble bedre, korridor-
pasientene færre og ventelistene 
kortere.

•  medarbeiderne fikk ansvar, myndig-
het og medbestemmelse og jobbet 
sammen for styrket behandlings-
kvalitet og pasientsikkerhet.

•  Økonomien kom under kontroll  
og investeringsmuligheter og 
forskningsprosjekter økte.

•  Profesjonskamp og interne stridig-
heter ble dempet, og legenes og   
sykepleiernes lojalitet forflyttet  
seg til fellesskapet og organisasjonen 
som helhet.

•  Den negative kritikken fra politikere 
og i media stilnet.

Disse lederne hadde både inngående 
kjennskap til egen organisasjon, og en 
klar oppfatning om hvilket samfunn  
og omgivelser sykehuset skulle lykkes 
i. Det er mange rammebetingelser i 
helsesektoren, men i stedet for å irritere 
seg over dem, valgte disse lederne å 
være offensive og se hvilke muligheter 
virksomheten hadde innenfor disse 
rammene.

De hadde ikke bare fokus på «styring, 
prioritering og forutsigbar drift».  
Gjennom godt involverende lederskap 
ble tradisjonelle sykehuskulturer ut-
viklet til moderne, veldrevne kunn-
skapsvirksomheter.

God ledelse styrker pasientsikkerheten
Det såkalte «Ventelistejukset» skjedde 
i den dårligst ledede avdelingen ved 
bærum sykehus. Over 100 pasienter 
var ikke blitt fulgt opp som de skulle og 
noen hadde ventet så lenge på innkal-
ling at behandling kom i gang for sent. 
sykehuset fikk en bot på 5 millioner 
kroner og tre direktører, blant annet 
lederen for kirurgisk klinikk, måtte gå 
av som følge av denne skandalen.

et masterprosjektet ved bI som i 
2008 studerte sykehuset Asker og 
bærum, konkluderer med at ledelse 
forklarer hele 40 prosent av pasient - 
sikkerhetskulturen. masteroppgaven 
viste at den avdelingen som kom 
 dårligst ut på ledelse, var nettopp 
 kirurgisk klinikk, hvor det altså to år 
senere ble avdekket en livsfarlig hold-
ning til pasientsikkerhet. med svak 

ledelse og oppfølging var kvaliteten på 
ventelistearbeidet basert på tilfeld ige 
ad hoc-vurderinger hos den enkelte 
ansatte, med til dels alvorlige konse - 
kvenser for pasientene.

Ved godt ledede sykehus og klinikker 
har selvsagt ledelsen sørget for gode 
strukturer og rutiner for pasientsikker-
het. men enda viktigere er det at led - 
elsen har stått i spissen for å utvikle en 
internkultur med felles holdninger til 
kvalitet, samarbeid og kommunikasjon.

God ledelse styrker pasientsikker-
heten. Dårlig ledelse kan være livs-
farlig.

Endring handler ofte om å få  
mennesker til å gjøre noe annet  
enn de rent intuitivt vil gjøre.
I dag er de fleste enheter i sykehus  
i en eller annen form for endrings -
prosess. Formålene kan være å bedre 
kvaliteten på pasientbehandlingen  
og pasientforløpet, utnytte knappe 
ressurser bedre, utvikle nyskapende 
løsninger eller endre rutiner og 
systemer fordi rammebetingelse 
 endres. endringsledelse er nød- 
vendig når løsningen ikke er åpenbar 
eller antas å kunne skape stor mot-
stand. Ofte medfører dette et utstrakt 
tverrfaglig samarbeid og møteledelses- 
og samarbeidskompetanse.

endringsarbeid påvirker og invol-
verer alle som arbeider på sykehuset. 
Forandring kan virke skremmende  
og den kan virke forlokkende, alt  
etter hvordan den kommuniseres  
og endringsprosessen gjennomføres.

endringsledelse innebærer derfor 
forankring av prosessen og eierskap til 
løsningene. I rollen som endringsleder 
legger lederen vekk den stilen han eller 
hun vanligvis bruker i arbeidshver-
dagen og stimulerer på ulike vis 
 medarbeiderne til å tenke annerledes 
og nye, djerve tanker:

•  føre folks meninger inn i konstruk- 
tive dialoger og refleksjoner – unngå 
diskusjoner om rett og galt

• nysgjerrighet på andres meninger
• villighet til å endre eget syn.

Ledelse krever ikke nødvendigvis høy 
fagbakgrunn, men innsikt og forståelse 
for helhet og samspill i organisasjonen.
endringsledere må derfor ha kompe-
tanse i bruk av prosessverktøy. Prosess - 
verktøy er pedagogiske metoder og 
innebærer å tilrettelegge for refleksjon, 
lytting, involvering, medbestemmelse, 
samarbeid og læring. Noen ganger skal 
lederen opptre utenfor prosessen og 
styre den, andre ganger er han selv 
premissleverandør i prosessen.

For å lykkes som leder av en syke-
husenhet er det altså ikke tilstrekkelig 
å etterleve kravene til medisinsk  
ledelse. Vedkommende må også be-
herske endringsledelse og mestre ulike 
pedagogiske verktøy. Dette er en krev- 
ende rolle som ikke faller inn under 
Overlegeforenings definisjon av 
 medisinsk ledelse.

Kilder:
•  «sykt bra – resepten på friske  

sykehus», Jon morten melhus og 
morten eriksen-Deinoff

•  endringsledelse i sykehus, Av b. P. 
skogsaas og m. V. svendsen  i Tids-
skrift for Den norske legeforening, 
29.nov 2006, nr 23

•  Overlegeforeningens policydoku-
ment om ledelse og organisasjon. 
Oppdatert juni 2010.   •

Endringsarbeid påvirker og involverer alle som arbeider 
på sykehuset. Forandring kan virke skremmende og den 
kan virke forlokkende, alt etter hvordan den kommu-
niseres og endringsprosessen gjennomføres.
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Arbeidstid, arbeidsbelastning, over-
tidsbruk, uforutsigbare arbeids-

tidsordninger, svak åpenhetskultur, 
midlertidige ansettelser, dårlige ledel-
se, varslerkultur, tjenestestedsdefini-
sjoner og er eksempler på arbeids-
miljøfaktorer som kan påvirke 
arbeidssituasjonen vår i større eller 
mindre grad. eksemplene er ikke bare 
forhold som vi intuitivt opplever som 
determinatorer for arbeidsmiljøet, 
men samtlige forhold er også regulert  
i Arbeidsmiljøloven. 

Hva er den eller de arbeidsmiljø- 
faktorene som har størst betydning for 
oss? basert på de tilbakemeldingene 
jeg får fra mine medlemmer og tillits-
valgte uforutsigbarheten i arbeids-
situasjonen det som nevnes hyppigst 
og oftest er kilde til irritasjon og kon-
flikt.  Det kan virke som om vårt behov 
for forutsigbarhet i arbeidssituasjonen 
står i konflikt med arbeidsgivers behov 
for styring og handlingsrom. Uforut-
sigbarheten merker vi på flere måter 
og uforutsigbarhet får ulike konsekv- 
enser.

Den omfattende bruken av midler-
tidige ansettelser er nok den uforutsig-
barhetsfaktoren som skaper mest frus-
trasjon. Det ikke å vite med sikkerhet 
om en har en jobb videre, verken på 
kort eller lengre sikt, gir en betydelig 
effekt på arbeidssituasjonen. syke-
husene er blant landets største og 
 viktigste kompetansevirksomheter. 
Legene i sykehusene er noen av de 
viktigste premissleverandørene når 
sykehusene skal utvikles og trenger 

frihet til å komme frem med sine syns-
punkter også når det gjelder arbeids-
miljø. Det er også vanskeligere å si nei 
til uforutsette vakter og overtid eller 
protestere mot at overtid ikke blir 
kompensert. midlertidige ansettelser 
er en strukturell svakhet i sykehusene 
som både hemmer god utvikling av 
arbeidsmiljø og den enkeltes mulighet 
til å få innfridd sine rettigheter som 
følger av arbeidsmiljøloven.  

Legers arbeidstid er et kjent og 
 hyppig debattert tema. Det er doku-
mentert at ulike måter som leger 
 jobber på har negative effekter på både 
pasientsikkerhet, kvalitet og legers 
egen helse (1). Lang sammenhengende 
arbeidstid, nattarbeid og høy total 
arbeidstid er beskrevet som risikofak-
torer for negative helseeffekter hos 
leger. effektene knyttes i stor grad til 
det å sove for lite.  mye av denne 
forskningen er gjort i UsA og norske 
arbeidsordninger er lite undersøkt. 
Uansett er det grunn til å tro at leger  
i Norge som inngår i arbeidstidsord-
ninger som gir søvnunderskudd, både 
akutt eller kronisk, rammes av de sam-
me effektene som leger andre steder.  

I tillegg er arbeidstiden vår ofte ufor-
utsigbar og uforutsigbarheten merkes 
på flere måter. en del avdelinger opp-
lever at tjenesteplanene endres hyppig. 
Jeg kjenner til avdelinger hvor leger 
har arbeidsplaner som ikke strekker 
seg lengre frem i tid enn 4 uker. behov 
for å spare penger eller omorganisere 
driften gir utslag i arbeidstiden og 
hvordan den innrettes. mange opp-

lever at leger mister den forutsigbar-
heten vi tidligere hadde gjennom de 
roterende tjenesteplanene. I tillegg 
ønsker flere og flere avdelinger å be-
nytte seg av hjelpeplaner.  Når hjelpe-
planer tas i bruk ved for eksempel 
sommerferie er det mange som opp-
lever at de blir gjort kjent med somme-
rens tjenesteplan bare uker i forveien 
før den iverksettes. Dessverre er det 
også altfor vanlig at tjenesteplanene 
ikke reflekterer det behovet for ar-
beidstid som faktisk er til stede. 
 rammen for arbeidstid definert av 
tjenesteplanene strekker ikke til for  
å gjøre nødvendig pasientarbeid. Dette 
fører til overtid som igjen dessverre 
altfor ofte ikke kompenseres, verken i 
lønn eller avspasering. 

Jeg kunne gått i detalj på enda flere 
arbeidsmiljøfaktorer som dessverre 
ikke innfris på den måten de skal, men 
velger å fokusere på uforutsigbarhet. 
Vi jobber mye, vi jobber lenge og leger 
er svært fleksible arbeidstagere med 
tanke på arbeidstid. Allikevel opplever 
vi betydelig uforutsigbarhet i forhold 
til arbeidstiden vår når nettopp forut-
sigbarhet er avgjørende for å kunne 
jobbe på den måten vi gjør. mange 
etablerte praksiser knyttet til legers 
arbeidstid har blitt utfordret de siste 
årene. Vårens forhandlinger kan bli en 
viktig arena for å oppsummere dette. 

1 residents working hours; the good, 
the bad and the ugly. Crit Care med. 
2012 mar;40(3).  •

Innlegg av Ylfs leder Johan Torgersen››

Arbeidsmiljø og uforutsigbarhet

Arbeidsmiljøet danner rammen for hvordan vi skal gjøre jobben vår. Godt 
arbeidsmiljø setter oss i stand til å prestere godt, mens dårlig arbeidsmiljø 
svekker muligheten for å gjøre en god jobb. Ingen kan frikople egen inn-
sats eller prestasjon fra arbeidsmiljøet.
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Hun forklarte at etter 40 år i syke-
huset ville hun nå ta bladet fra 

munnen. Ganske ustø i form, men like-
vel bestemt, gikk hun gjennom et godt 
forberedt innlegg. Hun beskrev eget 
arbeidsmiljø. Gode kolleger til tross, 
hun opplevet at meningen med inn-
satsen svant mellom hendene hennes.  
Økonomi helt opp i pasientens seng, 
manglende mulighet til å lære opp, økt 
gjennomtrekk og svikt i omsorgen for 
den enkelte. Det ble dørgende stille i 
salen da stemmen brast i gråt.

 Vi visste det hun sa var viktig, og at 
det var derfor vi satt der. At det går 
fortere, at sykehusene er mer overfylte 
enn noen gang, at det er mindre tid til 
pleie og omsorg til den enkelte. Vi 
visste at det skurrer, vi visste hun 
 h adde rett. Vi satt helt stille. svaret  
fra lederen var så forunderlig lett og 
ubekymret. Det er frivillig å arbeide i 
denne klinikken. Det er bare å finne 
seg jobb et annet sted det. Tilbake til 
visjonene.

Hva legger vi i arbeidsmiljø? så 
mangt naturligvis. minst er det asbest, 
avtrekk, støy og riktig arbeidsposisjon. 
Det er erstattet av omstilling, ned-
skjæring, tidsmangel, gjennomtrekk  
og vikarer. men mest er arbeidsmiljø 
opplevelse av mening, samhold, og å 
være ønsket.

 Fusjonen av sykehusene i Oslo har 
forårsaket mye uro. Den første tiden 
var preget av en stram mediestrategi 
ledet fra Helse sør-Øst. Vi var mange 

som ikke gjenkjente bildet som ble 
skapt. Vi oppdaget også at vi våre 
frustrasjoner var til forveksling like  
på tvers av ulike avdelinger og de ulike 
sykehusene. sykehusets egen medar-
beiderundersøkelse fanget ikke opp 
problemene vi sto oppe i. Da bestemte 
vi oss for å gjøre en systematisk under-
søkelse av oppfatninger i legegruppen. 
svarene vi fikk var foruroligende.

Den første medarbeiderundersøk-
elsen gjennomførte vi rundt årsskiftet 
2010-11. Den omfattet fire av syke-
husets 9 klinikker. I vår gjennomførte 
vi en større undersøkelse blant over-
leger i hele sykehuset. Også denne  
gav mange foruroligende svar. Leger 
opplevde at arbeidsmiljøet ble verre, 
og tilskrev dette omstillingsprosessen. 
mange har åpenbart opplevet fusjonen 

Arbeidsmiljø i omstilling
Asbest, avtrekk og støy er erstattet av omstilling, 
nedskjæring og vikarer

Innlegg av styremedlem Christian Grimsgaard

For noen år siden overvar jeg et allmøte i en av sykehusets klinikker.  
Foranledningen var frustrasjon blant de ansatte. Lederen doserte om 
 behovet for endring, om demografiske utfordringer og nye behandlings-
muligheter.  De fleste hadde vel hørt dette før. Men LEAN og SWOT  
utlegninger ble avbrutt av en eldre sykepleier som ba om ordet. 

››

8.12 Jeg vurderer å tre inn i lederstilling i sykehuset
Alternativer Prosent  Verdi
1  Helt uenig 53,4 % 402 
2  Ganske uenig 13,5 %  102
3  Verken enig eller uenig 15,7 %  118
4  Ganske enig 3,9 %  29
5  Helt enig 2,0 %  15
6  Vet ikke / Ikke aktuelt 11,6 %  87
Total   753

8.13 Jeg vurderer å slutte ved sykehuset
Alternativer Prosent  Verdi
1  Helt uenig 18,6 %  141
2  Ganske uenig 17,9 %  136
3  Verken enig eller uenig 26,4 %  200
4  Ganske enig 16,8 %  127
5  Helt enig 12,3 %  93
6  Vet ikke / Ikke aktuelt 8,0 %  61
Total   758

3. Hvordan har omstillingene påvirket kvaliteten på pasientforløpene?
Alternativer Prosent  Verdi
1  Kraftig bedring 0,1 % 1
2  Bedring 2,8 % 21
3  Ingen endring  24,4 % 185
4  Forverring 52,6 % 399
5  Kraftig forverring 12,6 % 96
6  Vet ikke / Ikke aktuelt 7,5 % 57
Total   759  
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10. Beskriv arbeidsmiljøet i din avdeling:
Alternativer Prosent  Verdi
1  Meget godt 11,6 %  88
2  Godt 39,2 %  298
3  Middels godt 31,8 %  242
4  Dårlig 11,2 %  85
5  Svært dårlig 3,7 %  28
6  Vet ikke / Ikke aktuelt 2,6 %  20
Total   761
 
11. Beskriv endring i arbeidsmiljøet det siste året:
Alternativer Prosent  Verdi
1  Kraftig forbedret 0,8 %  6
2  Bedret 13,9 %  106
3  Uendret 47,5 %  362
4  Forverret 29,8 %  227
5  Kraftig forverret 6,3 %  48 
6  Vet ikke / Ikke aktuelt 1,7 %  13 
Total   762

12. Hvilken effekt har omstillingsprosessene på ditt arbeidsmiljø?
Alternativer Prosent  Verdi
1  Kraftig forbedret 0,0 %  0
2  Bedret 2,8 %  21
3  Uendret 23,1 %  176
4  Forverret 51,9 %  396
5  Kraftig forverret 19,4 %  148
6  Vet ikke / Ikke aktuelt 2,9 %  22
Total   763  

13. I hvilken grad informeres du av ledelsen om de pågående og forestående  
omstillingsprosessene?
Alternativer Prosent  Verdi
1  I svært stor grad 2,9 %  22
2  Stor grad 21,3 %  162
3  Noen grad 41,3 %  314
4  Liten grad 21,9 %  167
5  Svært liten grad 11,4 %  87
6  Vet ikke / Ikke aktuelt 1,2 %  9
Total   761 

14. I hvilken grad føler du at du kan påvirke hvilke beslutninger som fattes?
Alternativer Prosent  Verdi
1  I svært stor grad 0,3 %  2
2  Stor grad 1,4 %  11
3  Noen grad 10,8 %  82
4  Liten grad 23,9 %  182
5  Svært liten grad 62,9 %  478
6  Vet ikke / Ikke aktuelt 0,7 %  5
Total   760

15. I hvilken grad føler du deg delaktig i avgjørelsene som fattes?
Alternativer Prosent  Verdi
1  I svært stor grad 0,3 %  2
2  Stor grad 1,1 %  8
3  Noen grad  12,2 %  93
4  Liten grad 25,0 %  190
5  Svært liten grad 60,8 %  462
6  Vet ikke / Ikke aktuelt 0,7 %  5 
Total   760

som en belastning. men det er også 
andre samtidige endringer i sykehus-
ene. På spørsmål om involvering får vi 
foruroligende svar. blant sykehusets 
overleger svarer nær ni av ti at de i 
liten, eller svært liten grad opplever 
seg delaktige i avgjørelser som fattes. 
Like dystre er legenes tanker om frem-
tiden. bare 6 % stiller seg positive til å 
tre inn i lederstilling i sykehuset, og en 
av tre vurderer å slutte.

På spørsmål om arbeidsmiljø i egen 
enhet  svarte overlegene at det sto bra 
til. men vi spurte også om endring siste 
året. mange sa det hadde blitt mye 
verre. Dette henger ikke sammen. Det 
var heller ikke første gang. svaret var 
det samme året før.

 Arbeidsmiljø i egen enhet? mange 
tenker nok på gode kolleger og et godt 
fellesskap. Ofte på tross av en utvikling 
som kan være vanskelig. Kanskje er det 
denne ytre utviklingen vi treffer med 
endringsspørsmålet. Færre senger, 
høyere belegg, flere utskrivninger, flere 
reinnleggelser. Hverdagen i alle norske 
sykehus. Dette er også arbeidsmiljø.
Verre, men ikke nytt. Gjennom årtier 
har tempoet gradvis blitt skrudd opp. 
Det er ikke bare negativt. Det kan også 
være tilfredsstillende. rydde unna 
lange lister i mottaket og utslitt lene seg 
tilbake. Vel blåst. er det også noe annet 
som plager oss? en opplevelse av et 
fellesskap som svinner. en hård ere 
himmel?7 av 10 overleger i Oslo univer-
sitetssykehus opplever at om stillingene 
gir verre arbeidsmiljø. bare 3 av 100 
opplever positiv effekt. Dette omfatter 
også store, men isolerte enheter som en 
skulle tro har levd nærmest uberørt av 
de siste årenes uro og omveltning. Også 
her opplever man en negativ utvikling.

 Jeg tror noe av forklaringen ligger i 
svaret sykepleieren fikk. Det er frivillig 
å jobbe her. Å ikke oppleve seg ønsket, 
eller verdsatt er det aller mest øde-
leggende for et godt miljø.Den 
 manglende vektleggingen av felles-
skapet er etter mitt skjønn den aller 
største trusselen mot sykehusene i dag. 
Her har sykehusenes ledelse og spek-
ter forsømt sitt ansvar. Vi kan resignere 
eller vedbli å la oss frustrere.  • 
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Det fysiske arbeidsmiljøet og omgivelsene,  
         betyr det noe?

››

Er det noen som tenker på at bygn- 
ingene også bør fremme arbeids-

lyst og god helse for de ansatte? Kan 
bygningsmessige ting gjøre at vi jobber 
mere effektivt, at trivselen blir større 
og pasientbehandlingen bedre? Jeg 
tror det fysiske arbeidsmiljøet og om-
givelsene på arbeidsplassene har noe  
å si for hvordan vi som arbeidstakere 
har lyst til å gå på jobb, hvordan vi får 
gjort jobben vår og hvordan vi trives.

Har så arbeidsgiver noen tanker om 
dette? Gjøres det noen innsats for dette 
og blir det tenkt på i planprosesser og 
utbygningsprosjekter?

Erfaringer fra Ahus
min erfaring er fra over 20 år på siA /
Ahus. Ved planlegging av det nye syke-
huset var det helt klart at legene skulle 
ses på som helsearbeidere på linje med 
andre, og ikke som noen profesjon som 
hadde spesielle behov eller som det 
skulle tas spesielle hensyn til. Felles 
løsninger for alle arbeidstakere skulle 
følges: store fellesgarderober med skap 
i kjelleren, i utgangspunktet ikke faste 
arbeidsplasser. Kontorløsninger i fel-
lesrom med 6-8 arbeidsplasser, der det 
ikke skulle være nødvendig å følge 
gjeldende norm om størrelsen på kon-
torarbeidsplasser da legenes arbeids-
plasser ikke ble regnet som faste og i 
kontinuerlig bruk. De fleste kontor-
områdene ligger vendt mot glassgaten. 
Det er ikke direkte dagslys på disse, og 
ingen luftemuligheter utover automa-

tisert ventilasjonsanlegg. Den enkelte 
arbeidsplass er ikke skjermet mot støy 
fra telefonsamtaler, callinger eller 
klapring på tastatur.

Det er skrevet mye om støyproble-
matikk og konsentrasjonsvansker i 
åpne kontorløsninger. For oss som 
stort sett jobber i team det meste av 
arbeidsdagen vil mange foretrekke en 
stille og skjermet arbeidsplass å kunne 
trekke seg tilbake til.

Avdelingssjefene skulle sitte i disse 
kontorområdene. Ved behov for konfi-
densialitet skulle man sette seg i et 
«stillerom» (glassbur på ca 3 kvadrat-
meter), eventuelt ta med medarbeidere 
hit (hvis plass) eller bestille et møte-
rom. Da blir det liten mulighet for en 
spontan og skjermet samtale med 
 sjefen.

Kontorområdene fikk kjøkkenløsn-
inger. Disse rommene blir også brukt 
til morgenmøter. Her spiser de fleste 
også lunsjen.  Det skaper en nærhet og 
samhold i avdelingen, men den gamle 
omgangsformen der man traff kolleg-
aer fra andre avdelinger i kantinen er 
borte. 

mange av behandlingsrommene, 
blant annet operasjonsstuene og 
 poliklinikkrommene, ligger mot ytter-
vegger og har dagslys. Dette ønsket vi 
sterkt å få til under planprosessen.  
Det synes jeg gir økt trivsel selv om 
man skal være konsentrert om arbeids-
oppgaven der og da.

Servicetilbud
Hva med servicetilbud for de ansatte? 
Vi har et eget treningsrom og avslap-
ningsrom ved personalinngangen. 
basseng tilknyttet barneklinikken  
var tenkt å være et velferdstilbud til 
ansatte, men har ikke kommet i drift.

Kantinen har et variert og godt 
 mattilbud, men har svært begrensete 
åpningstider, og er stengt i helgene  
pga økonomiske innsparinger (har 
vært slik fra 2010.) 

Det ble bygget parkeringshus da  
man innså at kollektivtilbudet var dår-
lig, bl a ingen Ahus-bane ferdigstilt.  
Parkering var i utgangspunktet gratis 
for ansatte, men pga økonomiske for-
hold ble det avgiftsbelagt fra 2010 med 
200kr pr mnd. Dårlig plass og glemte 
parkeringskort gir stress og parker-

Fellesgarderobe

Norske sykehusleger har en gjennomsnittlig arbeidstid ut-
over normalarbeidstid. Det betyr at vi store deler av en uke 
befinner oss på et sykehus. Ved bygging av nye avdelinger, 
nye sykehus og ombygninger er det ofte stor oppmerksom-
het om utformingen av bygningene for at pasientene skal 
trives, og at det skal fremme god helse for disse.

Innlegg av nestleder Odd Grenager, p.t. Sykehuset Østfold Fredrikstad
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ingsbøter, og prøv ikke å plassere  
bilhjulene på hvit linje!

Skal vi ha det slik?
Andre arbeidsgivere i kunnskapsbe-
drifter rapporterer om mange tiltak  
for å trekke til seg attraktive arbeidstak- 
ere. I flere artikler i Aftenposten er det 
redegjort for diverse velferdstiltak med 
ferdigmat for hjemmebruk, skjortevask 
og stryking, mattilgang døgnet rundt 
osv. mattilbud ved overtidsarbeid er  
en selvfølge. Jeg vet ikke om dette er 
tilbud som vi ønsker våre sykehus skal 
starte med, men arbeidsgiverne som 
har disse ordningene sier det er for at 
de skal tiltrekke seg attraktive medar-
beidere, beholde dem og at de skal yte 
best mulig og gjøre en best mulig jobb. 
De ser i hvert fall nytten av å tilrette-

legge slik at de ansatte ønsker å tilbringe 
mye tid på arbeidsplassen og ønsker å 
stimulere dem til å gjøre en best mulig 
jobb.

Kanskje en skjermet kontorarbeids-
plass som gir mulighet for ro, konsen-
trasjon og refleksjon, et rom å legge seg 
ned på noen timer etter å ha vært til-
kalt til et nattlig inngrep, et egnet sted 
for en samtale med en kollega eller 
medarbeider og en følelse av at ar-
beidsgiver prøvde å dekke noen  
slike behov ville vært nok?

Jeg tror mange leger i norske syke-
hus savner en slik holdning fra arbeids- 
giver. Jeg synes ledere i norske sykehus 
burde være mere bevisst på utform-
ingen av miljøet for de ansatte. spesielt 
ved nybygg er det mulighet til å tenke 
igjennom hvordan fysisk utforming av 

lokalene kan påvirke både trivsel  
og arbeidsflyt for de ansatte.

Og kanskje skulle vi tørre å håpe  
på at legene ble sett på som attraktive, 
høykompetente ansatte som det var 
lønnsomt å tilrettelegge arbeidsfor-
holdene for?   •  

Fellesgarderobe med fortetting av skap

Tilbudet på Norges største akuttsykehus der 
alt annet stort sett foregår 24 timer i døgnet

Selvbetjent kantine for leger med vakt lør-
dager og søndager, opprettet etter sterkt 
press fra legenes tillitsvalgte
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Prosjektet undersøker hvilken be-
tydning arbeidsforhold og organi-

sering har for legers karriere, arbeids-
miljø, jobbtrivsel og helse. målet med 
prosjektet er å generalisere resultater 
via internasjonalt samarbeid og kom-
parativ analyse for å styrke arbeids-
deltakelse, produksjon av helsetjen-
ester, trivsel og karriere blant leger i 
akademisk medisin. studiet genererer 
både forskning og blir benyttet som 
underlag for beslutningsprosesser i  
de enkelte helseforetakene. Datainn-
samlingen foregår på fire nivå:  
1)  Nasjonalt og organisatorisk ramme-

verk for drift av sykehus og utdan-
ning av leger, 

2)  organisasjons statistikk (som syke-
fravær, stillinger, kjønn o.l), 

3)  spørreskjema undersøkelse og
4) dybdeintervju. 

Hvorfor er prosjektet viktig? I forhold 
til andre yrkesgrupper rapporterer 
leger jobben sin som svært spennende 
og tilfredsstillende i form av å kunne 
benytte sin kompetanse, erfaring og 
evner. Tradisjonelle arbeidsmiljøfakt-
orer som uforutsigbarhet, høyt tempo 
og utfordringer i jobben er noe av det 

som gjør arbeidet som lege attraktivt.  
samtidig ser vi at jobben som lege ved 
et universitets sykehus karakteriseres 
av en rekke stressfaktorer som har 
negativ innflytelse på tilfredshet, helse 
og velvære. Arbeidsvolumet som for-
dres i en stilling i akademisk medisin, 
hensynet til pasienter og kolleger i 
kombinasjon med oppgaver knyttet  
til familie- og sosialt liv kan medføre 
utfordringer i forhold til tilstrekkelig 
egenomsorg, restitusjon og hvile. Det 
er en generell bekymring hvorvidt 
trianguleringen av oppgaver som  
behandling, forskning og undervis- 
ning ved universitetssykehus er  
oppnåelig.

Denne bekymringen forsterkes når 
vi nasjonalt og internasjonalt ser at 
rekruttering av leger til akademisk 
medisin og visse spesialiteter går ned. 
spesielt er mangelen på kvinner som 
avanserer i akademisk medisin på-
fallende når vi samtidig vet at mellom 
50-70 % av medisin studenter i dag er 
kvinner. Prosjektgruppen ser med 
bekymring på forekomsten av selv-
mordstanker, utbrenthet, trakassering, 
sykenærvær og annen helseatferd 
blant deltakerne. Vi ser dette som et 

uttrykk for manglende balanse mellom 
hensyn til jobb og egen velferd. 

samtidig viser våre resultater at en 
rekke faktorer hos legen som person, i 
organisasjonen, profesjonskulturen og 
i legenes arbeidsmiljø demper disse 
negative uttrykkene. Herunder organi-
sasjoner og avdelinger som fokuserer 
på de ansattes arbeidsmiljø og jobb-
trivsel, redusert rolle konflikt, god 
kommunikasjon og åpenhet rundt 
utfordrende situasjoner i møtet med 
pasienten.  Vi ser også at erfarne legers 
evne til å formidle dette i sin avdeling 
og til yngre og mer uerfarne leger er 
viktig for å redusere opplevd stress.  
en kjernefaktor i dette er legens per-
sonlige nettverk av støttespillere både 
utenfor og på arbeidsplassen og evnen 
til å finne balanse mellom jobb og 
 familie, personlig tid og tid til sosiale 
aktiviteter. 

Prosjektet vil bli presentert av leder 
for HOUPe Norge på Overlegeforen-
ingens vårmøte i Tromsø i april. Pro-
sjektets hjemmeside www.houpe.no 
gir nærmere informasjon om noen av 
våre resultater. •

av Lise T Løvseth, (PhD, Forsker, Leder HOUPE Norge) St Olavs Hospital
og Ann Fridner (Associate Professor/ HOUPE internasjonal koordinator), Universitetet i Stockholm

HOuPE startet i 2002 og er et samarbeidsprosjekt mellom syv 
universitetssykehus i Europa. Totalt omfatter dette 6 500 leger 
ved europeiske universitetssykehus. 

››

uforutsigbarhet, høyt tempo og utfordringer er attraktivt.
Stort arbeidsvolum gir utfordringer for egenomsorg og restitusjon.
Bekymret over forekomst av selvmordstanker, utbrenthet og trakassering.
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Christiansen forteller at hun som 
personal- og organisasjonsdirektør 

«selvsagt er svært opptatt av arbeids-
miljø», og at dette er et viktig innsats-
område i Helse Vest. 

– Vi har veldig mye aktivitet på dette 
området. Vi har et systematisk arbeid 
på mange ulike felt, og en strategiplan 
som inneholder tiltak ut hele 2014.

– Kan du si noe konkret om hva disse 
tiltakene handler om?
– Det pågår for eksempel et viktig 
arbeid gjennom pasientsikkerhets-
kultur- og kvalitetsprosjektet hvor 
trygghet og åpenhet er viktige premis-
ser. Vi er opptatt av en åpen og trygg 
meldekultur både når det gjelder 
Hms, pasientsikkerhet og kvalitet.  

Christiansen forteller videre at 
 antallet avviksmeldinger har gått opp 
– noe hun er glad for. 

– Vi er veldig opptatt av å følge opp 
alle meldinger på alle nivå. At antallet 
meldinger går opp tyder på større 
åpenhet, og det mener jeg er veldig 
positivt, sier hun. 

– Sparer tid og arbeid
Christiansen mener også at de i Helse 
Vest er blitt mer systematiske i det 
forebyggende arbeidet.

– Vi er for eksempel veldig bevisste 
på de områder der det er særskilte 
risikoer, og vi har kjøpt bøker og gjen-
nomfører veiledning for ledere, tillits-
valgte og verneombud, forteller hun.

– Det er jo blitt veldig viktig å profi-
lere seg på dette med Hms, hvilket 
også er en viktig del av arbeidsmiljøet. 

Hvilke områder innen HMS fokuseres 
det på i Helse Vest?
– Det handler mye om god dialog med 
tillitsvalgte og vernetjenesten. Det er 
et felles ansvar å holde på og videre-
utvikle et godt arbeidsmiljø for alle 
medarbeidere, og jeg opplever at vi har 
en veldig tillitsfull dialog med legene. 
Vi samarbeider nå om et stort prosjekt 
som skal holde på hele neste år, hvor 
de er svært delaktige. 

Prosjektet går ut på å fjerne tidkre- 
v ende og unødvendig arbeid med time-
avtaler og ventelister, forteller Christi-
ansen.

– Vi har for eksempel hatt utford- 
r inger med ventetider og fristbrudd på 
poliklinikkene. Gjennom et tett samar-
beid med svært dyktige leger har vi 
over tid utviklet støtte for nye arbeids-
prosesser og fått et kunnskapsgrunnlag 
som gir en helt ny dialog og diskusjon 
om dette, sier hun. 

Der de før har brukt mye tid på å 
replassere og organisere pasienter som 
har avlyst, utsatt eller ikke møtt til sine 
timer, har de nå et stort felles prosjekt 
for å få flere pasienter til å møte til sine 
timer og planlegge med lenger tids-
horisont, forteller Christiansen. 

– Det sparer leger og andre kollegaer 
på poliklinikkene for mye frustrasjon 
og er dermed med på å bedre arbeids-
miljøet.  selvsagt skal prosjektet også 
bidra til at vi får kortere ventetider til 
glede for pasientene.  

Balanse i arbeidstiden
For undertegnede kan det virke som 
om mange leger (inkludert min far) 

nærmest «trygler» om lenger arbeids-
tid – og at de dermed kanskje kunne 
være utfordrende å forholde seg til i 
Hms-arbeid. Det vil imidlertid ikke 
Christiansen gå med på.

– At leger skulle ønske seg lengre 
arbeidstid er helt nytt for meg. Det har 
jeg ærlig talt aldri opplevd. Vi jobber 
dessuten også med et stort prosjekt 
som vil gi balanse i arbeidstiden for 
alle grupper i Helse Vest, hvor også 
legene er svært delaktige, sier hun,  
og legger til:

– Jeg opplever at legene er like opp-
tatt av å ha en god og planlagt arbeids-
dag som alle andre. 

– Også leger ønsker en god arbeidsdag

Personal- og organisasjonsdirektør i Helse Vest, Hilde Christiansen, mener leger har blitt langt 
mer opptatt av HMS og arbeidsmiljø de siste ti årene. Samtidig er hun bekymret for en økende 
trend hvor medarbeidere blir utsatt for sjikane og trusler om vold på arbeidsplassen. 

Intervjuet av Petter Egge››
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– Så du synes ikke det er vanskelig å 
drive et systematisk HMS-arbeid med 
leger som gruppe?
– Nei, overhodet ikke. Jeg har vært i 
denne rollen siden 2002, og synes det 
har vært en veldig fin utvikling. Det er 
klart jeg gjerne skulle sett enda mer 
interesse, men det blir feil å si at leger 
ikke er opptatt av dette. Det er klart, vi 
har kanskje forskjellige utgangspunkt, 
men jeg opplever også at vi har et vel-
dig godt samarbeid.

– Foruten arbeidstid, hvilke områder 
opplever du da at legene er opptatt av?
– De er også opptatt av å være med å 
planlegge og se hvordan vi kan for-
bedre arbeidsmiljøet. Jeg opplever at 
de er veldig balanserte i dette – de er 
opptatt av alles ve og vel på arbeids-
plassen, fordeling av arbeidstid, 
 meldekultur og så videre. 

Vold og trusler på jobb
Christiansen forteller at hun synes 
legers innstilling har endret seg betyd-
elig i løpet av hennes periode. 

– Ja, jeg synes virkelig jeg har vært 
med på en utviklingsreise. Det har blitt 
mye mer engasjement blant leger, og 
større forståelse for Hms-arbeid, sier 
Christiansen, og fortsetter:

– Det er ikke dermed sagt at vi er der  
vi skal være, det vil vi nok aldri. men en 
kombinasjon av økt fokus og bedre inn-
stilling til hele Hms-perspektivet har gitt 
en veldig god utvikling de siste 10 årene. 

Hun påpeker at hun i sin stilling også 
må se fremover, og dermed likevel har 
noen bekymringer.

– Jeg er bekymret for økende vold og 
trusler mot våre medarbeidere. Det er 
en samfunnstrend som presser våre 
kolleger, og noe vi vil prøve å løfte frem 
de neste årene. 

– Betyr det at vold og trusler er noe som 
stadig forekommer mot leger i Helse 
Vest?
– Ja, det er en økende utfordring blant 
våre kolleger, det ser vi på det som blir 
meldt inn. Vi er opptatt av at legene og 
alle våre medarbeidere skal ha en trygg 
arbeidsdag, og da må vi engasjere oss i 
dette som en del av samfunnsdialogen, 
sier Christiansen. 

– Prosedyrer er gull verdt
– Det er blitt strenge krav til at alle 
arbeidsplasser skal ha dokumenterte 
prosedyrer, regelverk, og kontrollord-

ninger for det ene og det andre. Kan alt 
dette bli litt for mye som «skuebrød»?

– Får man ut resultater av det som  
er tenkt med Hms-arbeidet, er prose-
dyrer gull verdt. men det må ikke 
handle om antall meter med papir  
– det er først når man får satt dette ut  
i praksis at det har en verdi. 

Hun forteller at de i hele foretaks-
gruppen Helse Vest har vært igjennom 
en forenkling av sine prosedyrer. 

– Det er nettopp fordi vi er opptatt 
av at dette ikke skal være en ryggdek-
ning, men praktiske verktøy. Og når 
man får prosedyrene inn i hverdagen, 
som for eksempel ved å ta ti minutter 
ukentlig vernerunde på hver avdeling, 
mener jeg de er et gode, avslutter 
Christiansen.  •
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Helsetjenesten er en krevende 
arbeidsplass. Avgjørelser som kan 

få stor betydning for pasientenes helse 
kan være kompliserte, må ofte tas raskt 
og i samarbeid mellom flere involverte. 
et godt arbeidsmiljø legger gode rammer 
for godt teamarbeid, oppmerksomhet 
på oppgavene og reduserer stress som  
i verste fall kan medføre feil.

Ansatte utgjør den viktigste innsats-
faktoren for god kvalitet. For å kunne 
yte optimalt, må forholdene legges til 
rette for at helsepersonell skal kunne 
bruke sin kompetanse klokt. Godt ar-
beidsmiljø er avgjørende for pasient-
sikkerheten.

Felles innsats avgjør
betydningen av godt arbeidsmiljø  
på sykehus er ikke grunnleggende 
forskjellig fra betydningen i andre 
deler av samfunnet. For bare noen 
dager siden ble strømsgodset serie-
mester i fotball. Det gjorde de til tross 
for at andre klubber har langt større 
ressurser og mer profilerte spillere.  
men strømsgodset har lagt sten på  
sten gjennom flere år. både spillere  
og ledelse har hatt en felles visjon;  
- Å bli best.

På geriatrisk avdeling ved Hauge-
sund sykehus har de lykkes med en 
annen ambisjon; - å redusere fall, 
trykkskader og urinveisinfeksjoner 
blant pasientene. På en kalender  
krysser de av med grønt for dager uten 
skader eller fall. På dager med pasient-
skade blir det rødt kryss. Dette moti-
verer de ansatte til å tenke etter hva 
mer de kan gjøre for å unngå skader. 

Hverken fotballspillere eller syke-
husansatte oppnår særlig mye på egen-
hånd. som de fleste steder ellers i sam-
funnet er det summen av felles innsats 
som avgjør. Intern uro, mangel på en-

gasjement og usikkerhet skaper sjelden 
vinnerlag. Det gjør derimot felles mål, 
engasjement og lagfølelse.  

Ledelse viktig
Arbeidsmiljø er et lederansvar. evne til 
å se medarbeidere, gi tilbakemeldinger 
og evne til å lytte, kombinert med 
åpenhet og tydelighet er viktige stikk-
ord. Ikke minst i en tid hvor mange 
ansatte føler at de er i en tilstand av 
stadig omorganisering. men det er ikke 
alt en leder kan gjøre noe med. Irrita-
sjon over manglende IKT-løsninger og 
nedslitte bygg og teknisk utstyr virker 
sjelden i positiv retning på arbeids-
miljøet, samtidig som mange ledere vil 
oppleve at de har liten innflytelse på 
situasjonen. Det krever mye å motivere 
til innsats samtidig som man opplever 
å ikke få de rammevilkårene man  
mener er en nødvendig forutsetning. 
Likevel må man som leder fokusere på 
det positive. Det kan nok til tider være 
den mest krevende lederoppgaven av 
alle.

Og bare så det ikke er noen tvil; - det 
er store forskjeller på å lede en avde-

ling på et sykehus og et fotballag. Ingen 
dør av å rykke ned. 

Lærende organisasjoner
Heldigvis er det slik at det aller meste 
av det som skjer på sykehus går bra. Og 
det er viktig å lære av det som fungerer 
godt - og gjøre mer av det.

men når det skjer feil, vil et åpent og 
trygt arbeidsmiljø kunne bruke feil til 
læring - og gi muligheter for forbedr-
ing både av ferdigheter og organisering 
av tjenestene. De som jobber i helse-
tjenesten vet at gode internmøter på 
sykehusavdelinger er en svært nyttig 
læringsarena. De siste årene har vi tatt 
disse erfaringene videre - vi samler 
kunnskap om feil og avvik systematisk, 
inkluderer brukernes opplevelser, er 
åpne om hva vi finner og jobber aktivt 
med forbedringsarbeid. Det er godt for 
både arbeidsmiljø og pasientsikkerhet.

Kompetanseutvikling 
og gode arbeidsforhold
Arbeidsforholdene må legge til rette 
for at helsepersonellet skal kunne 
opprettholde og videreutvikle sine 

Godt arbeidsmiljø gir trygge hender

Innlegg av Helsedirektør Bjørn Guldvog››

Pasientbehandling på sykehus er et resultat av en felles innsats. Jeg er overbevist om at et 
godt arbeidsmiljø og trivsel på jobben er en absolutt forutsetning for at vi skal nå målene i  
pasientsikkerhetskampanjen «I trygge hender» - til beste for pasientene.
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ferdigheter og teoretiske kunnskap. 
Opplevelsen av å «henge etter» av  
mangel på kompetanseutvikling kan  
gi usikkerhet i jobben. et godt arbeids-
miljø betyr derfor også prioritering av 
videre- og etterutdanning. 

I det daglige arbeidet må det være 
plass til veiledning og til å lære av de 
med god erfaring, dvs mester- svenn 
opplæring. Helsedirektoratet er nå på 
oppdrag fra Helse- og omsorgsdeparte-
mentet godt i gang med et omfattende 
prosjekt hvor legers spesialistutdan-
ning, både innhold og struktur, gjen-
nomgås. Her legges det stor vekt på at 
veiledning og mester- svenn opplæring 
skal få tilstrekkelig plass i morgen-
dagens spesialistutdanning. Det skaper 
gode spesialister for morgendagens 
pasienter - som skal kunne ha tillit til 
at deres sikkerhet er høyt prioritert.

Det finnes mye kunnskap om hvor-
dan arbeidstidsordninger påvirker 
kvaliteten på det arbeidet som utføres. 
Vakter og nattarbeid kan være slitsomme 
og vi vet at det dessverre kan utfordre 
kvaliteten.  Denne kunnskapen må 
benyttes til å lage best mulig arbeids-
tidsordninger.  

Til beste for pasienten
et godt arbeidsmiljø i helsetjenesten 
betyr også at vi lytter til pasienter og 
pårørende. De vet ofte hvor «skoen 
trykker». et godt samarbeid med pasi-
enter og pårørende gjør jobben til 
 helsepersonellet lettere, samtidig som 
pasienten opplever å bli sett og verdsatt.

et godt arbeidsmiljø skaper trygge 
ansatte, til beste for pasienter og på-
rørende.  •

Styrets fokusområder 
for 2013 – 2015

Of-styret vil satse spesielt på tre hovedtemaer 
de neste to årene. Temaene er store, men  
viktige for våre medlemmer, og for en god 
spesialisthelsetjeneste for pasientene.  
Her gis en kort presentasjon.

1. Nasjonal sykehusplan  
- «rett sykehus på rett plass»
regjeringen vil lage en nasjonal helse- og sykehusplan som skal vedtas i 
stortinget. Vi vil bidra med en faglig stemme. Pasientenes behov for, og rett 
til, god diagnostikk og behandling må være styrende for alle avgjørelser. 
store sykehus må sikres velegnet organisering og stor nok kapasitet. De 
mindre sykehusene må kunne ha en reell langsiktighet og forutsigbarhet, 
uten trussel om nedleggelse, eller opplevelse av sniknedleggelse. Alle syke-
hus må ha en klart definert rolle og god nok kapasitet og robuste miljøer 
som kan levere høy kvalitet på tildelte oppgaver. Kapasitet og kvalitet må 
vektes høyere enn økonomi.

2. Helse, arbeidsmiljø og sikkerhet i sykehus  
– «trivsel er lønnsomt»
et godt arbeidsmiljø er en forutsetning for god pasientbehandling og høy 
pasientsikkerhet. God ledelse, nærhet til leder og godt samarbeid mellom 
ledelse på alle nivåer og ansatte er avgjørende. Lederes helse og arbeids-
miljø må også ha nødvendig oppmerksomhet. De ansatte må kunne erfare  
at det er balanse mellom oppgaver og ressurser. Hms-arbeid må være syste-
matisk og målrettet, og målene må likestilles med de økonomiske. Det er 
nødvendig med særlig årvåkenhet før, under og etter omstillinger.

3. Faglig utvikling og omstilling i sykehus  
– «ta faget inn i en ny tid»
Den faglige leveransen til pasientene skal ha høy kvalitet og må utvikles 
kontinuerlig. Forbedringsarbeid må bli en andel av alle ansattes arbeid. 
Overlegene trenger jevnlig fordypning i faget, kurs nasjonalt og internasjo-
nalt og mulighet til å ta ut utdanningspermisjonen. Tid og finansiering er 
kritiske innsatsfaktorer. Fagutvikling, forskning og innovasjon må være 
etterspurt på alle nivå. Alle ledere må forankre sin ledelse i fagets utvikling, 
muligheter og behov, i nært samarbeid med de ansatte. Overlegers arbeid 
med undervisning og veiledning av leger i spesialisering må styrkes.    •  

Av Jon Helle, Ofs leder››
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Over tid har også de fleste syke-
husene klart å gjøre Hms-

systemene gjeldende i alle deler av 
organisasjonen og det legges betydelige 
ressurser i opplæring av ledere og 
verneombud i Hms-relaterte tema. 
Det er satt av ressurser til egne ar-
beidsmiljøavdelinger, Hms-kontakter, 
frikjøpte verneombud og så videre. Vi 
registrerer også med glede at særlig de 
yngre legene er opptatt av legenes eget 
arbeidsmiljø. Arbeidsmiljø og grense-
flatene mellom arbeid og fritid har  
blitt viktigere for mange.

Arbeidstilsynet har gjennomført 
mange tilsyn med om lag 25 helsefore-
tak i vår satsning God vakt og vi har 
hatt, og har fortsatt, tett oppfølging av 
noen av de store helseforetakene. Vår 
erfaring er at intensjoner, føringer og 
systemer er på plass. sykehusene har 
ofte noen av de beste Hms-planene vi 
ser i tilsyn. Direktørene er positivt inn-
stilt til at arbeidsmiljø skal stå høyt på 
dagsorden, og tillitsvalgte, vernetjen-
esten, mellomleder og ansatte bidrar 
godt. Det må heller ikke være tvil om at 
det gjennomføres mange gode tiltak for 
å sikre de ansatte et godt arbeidsmiljø.

men, sykehusene har fortsatt ut- 
fordringer. sykehus er komplekse 
 organisasjoner som påvirkes både av 

ytre rammebetingelser og en indre 
dynamikk. endringer i organisering, 
økte forventninger fra brukerne, opp-
levd arbeidspress, mangel på kvalifi-
sert personale og uhensiktsmessige og 
dårlig vedlikeholdte arbeidslokaler er 
arbeidsbetingelser som kan være be-
lastende for de ansatte. Vi ser at mange 
tiltak gjennomføres, men noen tiltak 
må nødvendigvis inn i lange budsjett-
prosesser og blir nedprioritert.

en grunnleggende rettighet og plikt  
i norsk arbeidsliv er at de ansatte med-
virker til å skape et godt arbeidsmiljø. 
Arbeidsgiver har hovedansvaret for et 
godt arbeidsmiljø og skal legge til rette 
for godt samarbeid og medvirkning. 
men arbeidsgiver er helt avhengig av  
at de ansatte og deres representanter 
involverer seg. Gitt at arbeidsgiver 
legger til rette for medvirkning, blir 
denne muligheten brukt? Legene har 
lange og gode tradisjoner for fagforen-
ingsarbeid. Vi møter ofte leger som er 
tillitsvalgte og som gjør en god jobb 
også for arbeidsmiljøet 

sykehusene har mange verneombud, 
men vi møter veldig sjelden leger som 
er verneombud eller hovedverneom-
bud. Hvorfor er det slik i sykehusene 
og hva går legene glipp av? Verneom-
budets rolle er å ivareta arbeidstakernes 

interesser i saker som angår  arbeids- 
miljøet. Verneombudet er en lovpålagt 
funksjon og skal representere alle ansatte 
innenfor et definert område. Tillits-
valgtordningen derimot, er ikke direkte 
lovregulert, og baserer seg på tariffavtale 
eller hovedavtale. man kan si at tillits-
valgte og verneombudene utfyller hver-
andre. Verneombudet skal ha nødvendig 
opplæring og skal tas med på råd og bli 
hørt i saker på arbeidsplassen som angår 
arbeidsmiljøet. Verneombudet er derfor 
den viktigste tillitsvalgte hva angår  
arbeidsmiljøet på din arbeidsplass. 

ettersom verneombudet er valgt 
innenfor et definert område, eller for 
en definert yrkesgruppe, så vil de ha 
mulighet til inngående kunnskap om 
både små og større utfordringer ved 
arbeidsmiljøet. Typiske verneombuds-
oppgaver er å gi arbeidsgiver råd om  
og varsle om problematiske forhold i 
arbeidsmiljøet. Det kan være alt fra 
smittefare, tekniske og bygningsmessige 
forhold, til uheldige konsekvenser av 
arbeidets organisering og helseskadelig 
arbeidsbelastning. et godt arbeidsmiljø 
bidrar til et sikkert og trygt arbeid, til 
nytte både for dere som jobber i syke-
husene og for pasientene som nyter 
godt av den høye kompetansen dere 
forvalter. Arbeidsgiver har styrings-

«Engasjer dere i 
vernetjenestens arbeid»

Av Pål H. Lund, tilsynsleder i Arbeidstilsynet Oslo

Arbeidstilsynet har det siste tiåret registrert en mye 
større bevissthet om eget arbeidsmiljø, både hos ledelse 
og blant ansatte i sykehusene. Vi ser at sykehusene 
har etablert gode systemer, rutiner og dokumenter 
for å ivareta arbeidsmiljøet, men legene må engasjere  
seg mer i eget arbeidsmiljø.

››
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retten når beslutningene skal tas, men 
gode beslutninger tuftes vanligvis på 
gode råd. en god leder skal rådføre  
seg med verneombudet og arbeids-
miljøloven pålegger arbeidsgiver å 
søke råd hos verneombudet.

så hva med legene? Har dere som 
ansatte noen nytte av verneombudene 
og har dere noen nytte av selv å være 
verneombud? en del av dere som leser 
dette er også ledere selv, har dere som 
ledere noen nytte av verneombudet? 
Arbeidstilsynets erfaring etter tilsyn  
i sykehus er kort fortalt at legene 
 sjelden er verneombud, men at de 
definitivt bør engasjere seg mer og 
stille til valg som verneombud. Leger 
har ofte den grunnleggende kunn-
skapen som skal til for å ha en slik rolle 
ved at de ofte har god oversikt over 
sykehusets og avdelingenes organise-
ring og styringssystemer. Legene har 
kontakt med mange andre yrkesgrupper 
i sitt daglige arbeid, og de har gode 
forutsetninger for å kunne forstå ulike 
arbeidsmiljøutfordringer. Denne kunn-
skapen kombinert med nødvendig og 
lovpålagt verneombudskurs vil gjøre 
legene til svært kompetente verneom-
bud. Vi er klar over de innvendinger 
som har vært reist om at legene jobber 
på tvers av avdelinger, og dermed på 
tvers av verneområder, men da kan 
man søke alternative løsninger som for 
eksempel at leger i definerte områder 
har egne verneombud, altså leger som 
er verneombud kun for leger.

Leger har som nevnt gode tillits-
valgte. Når vi oppfordrer dere til å 
engasjere dere i vernetjenesten også,  
så er det fordi vi erfarer at vernetjen- 
esten har blitt en solid og kompetent 

funksjon i norske sykehus. De deler 
erfaringer, har opplæring, er opptatt av 
alle aspekter av arbeidsmiljøet, og ikke 
minst – de blir som oftest tatt med på 
råd, både lokalt og opp mot adminis-
trerende direktør. Vernetjenesten gjør 
en forskjell, og legene har kun fordeler 
av å delta. Legene har sine problem-
stillinger, det være seg arbeidsmengde, 
smittefare, plassforhold eller at de blir 
utsatt for vold og trusler. Det kan være 
krevende å være lege, og da er det 
 viktig å kunne delta i utviklingen av 
eget arbeidsmiljø. Derfor, både fordi 
dere er viktige aktører i sykehusene i 
kraft av deres funksjon og fordi dere 
også har egne utfordringer, så er dere 
tjent med både å være verneombud  
og benytte dere av vernetjenesten.

Dere som er arbeidsgivere bør på 
samme grunnlag se nytten i å involvere 
verneombudene i deres avdeling, enten 
de er lege, sykepleier eller har en annen 
profesjon i bunn. Ta verneombudet 
med på råd. Ha en løpende dialog og 
vær åpen for både innspill og spørsmål. 

Arbeidstilsynet skal i 2014 gjennom-
føre revisjoner i en del private og  
offentlige sykehus. Planene legges i 
disse dager og vi legger stor vekt på 
innspill fra partene i sykehussektoren 
med hensyn til tilnærming og til-

synsmetodikk, og ikke minst hvilke 
tema vi skal ta opp. slik det ligger an 
nå, så vil følgende tema være aktuelle  
i revisjonene: samarbeid mellom 
 arbeidsgiver og ansattes representan-
ter, endring og omstilling, arbeidstid, 
smittevern, bruk av bedriftshelsetjen-
este og vold og trusler. Dette er tema  
vi har erfart har vært utfordringer i 
sykehusene, ikke bare for legene. 

Arbeidstilsynet hadde gleden av å 
delta på en sekvens på årsmøtet til 
Overlegeforeningen i vår, og vi er ofte i 
dialog med representanter fra arbeids-
livets parter, også Legeforeningen.  
Vi registrerer en utvikling hvor Lege- 
foren ingen har blitt mere oppmerksom 
på legenes eget arbeidsmiljø. Dette er 
en positiv utvikling som dere gjerne 
må forsterke. Kanskje har dere en vei å 
gå med å anerkjenne vernetjen esten og 
sette dere noen konkrete  ambisjoner 
om deltakelse i det viktige arbeidet 
som vernetjenesten utfører for deres 
medlemmer og alle andre kollegaer.

Når Arbeidstilsynet nå går i gang 
med arbeidet inn mot sykehusene over 
nyttår, hadde det vært veldig gledelig 
om vi møter flere leger som har enga-
sjert seg i vernetjenestens arbeid, til 
nytte både for sin yrkesgruppe og for 
alle andre kollegaer.  •
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Verneombudets rolle og mandat 
ligger forankret i Arbeidsmiljø-

loven (AmL). Lovens kapittel 6. 
 «Verneombudet» beskriver ombudets 
plikter, rettigheter og fokusområder i 
sin funksjon. Verneombudet skal påse, 
være kjent med og tas med på råd i alle 
spørsmål som angår arbeidsmiljø på 
arbeidsplassen. Dette for å sikre et 
arbeidsmiljø «som gir full trygghet mot 
fysiske og psykiske skadevirkninger» 
( jfr AmL formålsparagraf ).

Verneombud, arbeidsmiljø og tema
men, hva betyr så dette? Hva konkret 
kommer inn under arbeidsmiljøbe-
grepet, og derigjennom, inn under 
verneombudets arbeidsoppgaver?

For oversiktens skyld pleier jeg å dele 
arbeidsmiljøbegrepet opp i tre bærende 
«søyler». Dette er: 

•  Fysiske forhold: Dette er området 
som oftest får mest oppmerksomhet. 
Området er konkret, stabilt og  
«relativt ufarlig». Vi snakker her om 
bygningsmassen, ergonomi, luftfor-
hold/klima, kjemi/biologi, teknologi, 
investeringer  osv.

•   Organisatoriske forhold: Dette 
omfatter tema som eksempelvis 
ledelse, lederkompetanse, leder-
spenn, beslutningsprosesser, møte-
plasser, dokumentasjon, drøftinger, 
informasjonssystemer, medvirkning, 
arbeidsmetoder, budsjettarbeid, 
opplæring osv.

•  Psykososiale forhold: Her er det din 
subjektive opplevelse av trivsel og 
velvære som er fokus. mao den psyk–
iske helse. For eksempel; hvordan  
er din daglige dialog med leder og 
kollega? Opplever du å bli sett og 
hørt i arbeidshverdagen? Hva med 
arbeidspress? Opplever du mestring, 
faglig og personlig utvikling?

Alle forhold og eksempler som kommer 
inn under de tre ovennevnte søylene  
er relevante tema som verneombudet 
skal medvirke i da de har relevans i en 
arbeidsmiljøsammenheng. Formelt er 
denne medvirkningsrolle forankret i 
AmL § 6-2 (4). bestemmelsen sier at 
«Verneombudet skal tas med på råd 
under planlegging og gjennomføring 
av tiltak som har betydning for ar-
beidsmiljøet innenfor ombudets verne-

område, …». Oppsummert ser vi der-
med at verneombudet har en lov - 
hjemlet plass i virksomhetens beslut-
ningsprosesser så lenge beslutningen 
kan få arbeidsmiljømessige konsekv-
enser.

Opplever du at noen av ovennevnte 
eksempler treffer din hverdag og dine 
utfordringer som lege? Jeg tørr påstå 
at svært mange av eksemplene treffer 
store deler av legegruppene og at du  
sannsynligvis har vid personlig erfa-
ring med de ovennevnte tema fra din 
hverdag i helsetjenesten. Verneom-
budet kan således representere 
 nøkkelen i arbeidet frem mot bedrede 
forhold på din arbeidsplass.

Tradisjonelt er det lett å gå seg fast  
i konkrete og fysiske forhold som 
 bygningsmasse og budsjetter. Dette  
er, som beskrevet ovenfor, et relativt 
ufarlig tema da det ikke «slår tilbake» 
slik en kan oppleve i konflikter mellom 
mennesker. Derfor har vi alle en ten-
dens til å overfokusere på fysiske for-
hold og bli stående i slike saker over 
tid. men et betydelig flertall av hen-
vendelsene til meg som hovedverne-
ombud ved Oslo universitetssykehus 
dreier seg om utfordringer knyttet til 

Verneombudsfunksjonen
– relevant for leger?

I løpet av de årene jeg har utøvd vervet som verneombud, har jeg merket 
en stadig større interesse fra legegruppen inn mot arbeidsmiljøspørsmål og 
verneombudsfunksjonen. Grunnen til dette kan være mange. utfordringer  
og problemer som tidligere kunne håndteres gjennom tariffavtaler, hoved- 
avtaler eller gjennom andre mekanismer lar seg ikke lenger håndtere på 
slik måte. Omstillinger, effektivisering, økt arbeidspress og forventninger 
gjør at flere etterspør systemer som kan skjerme ansatte mot denne  
utvikling slik at ikke unødige helseplager påføres. Arbeidsmiljøloven  
og verneombudet kan være svaret. 

Av Per Oddvar Synnes, foretaksverneombud, Oslo universitetssykehus HF››
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det psykososiale og organisatoriske 
området. Dette på tross av at vi har 
enorme utfordringer med gammel, 
nedslitt og dysfunksjonell bygnings-
masse. men dessverre, jeg tror fortsatt 
det er mange leger som missoppfatter 
verneombudsrollen og tror at verne-
ombudets innsats utelukkende retter 
seg mot fysiske forhold.

Forebygging 
gjennom systematisk HMS arbeid
Arbeidsmiljøloves offentlig rettslige 
del (kap 1 – 7), også kalt «vernedelen», 
utgjør det overbyggende reglementet 
som setter standard for mål og metode 
i det systematiske Hms arbeidet i virk-
somheten. Verneombudet skal påse at 
det systematiske Hms arbeidet er 
funksjonelt og virksomt til en hver  
tid slik at en kan fange opp uheldige 
situasjoner som kan gi helserisiko for 
de ansatte. Konkret skjer dette gjen-
nom risikovurderinger og korrigerende 
tiltak. Dette betinger at arbeidet fore-
går kontinuerlig og derigjennom er en 
proaktiv aksjonsform inn i mot alle 
risikoforhold i arbeidslivet. Dette ar-
beidet kan altså ikke prosjektorganise-
res eller på annen måte legges til perio-

der av kalenderåret, men må være  
en kontinuerlig prosess. Det er slik 
begrepet «systematisk Hms arbeid» 
må forstås og det er gjennom dette  
det forebyggende perspektivet i AmL 
trer frem.

regler og standarder som utgår fra 
AmLs offentlig rettslige del er ufravik-
elig ( jfr §1-9). Det går altså ikke an på 
noen måte å avtale seg bort fra kravet 
om et fullt forsvarlig arbeidsmiljø. 
Verneombudet er derfor ingen for-
handlingspart slik som faglig tillits-
valgte i Legeforeningen osv. skal noe 
avvike fra AmLs vernebestemmelser  
så kan det bare gjøres endringer som 
avviker til gunst for arbeidstakeren. 
Vernebestemmelsene i AmL fungerer 
derfor som «sålen i bunn» for mange 
avtaletemaer i arbeidslivet. Kunnskap 
om dette er helt essensielt også lokalt 
der du jobber, og denne kunnskap 
kommer best til anvendelse gjennom et 
aktivt og skolert verneombud. er dette 
noe for deg?

Innflytelse og muligheter eller bare prat?
Heldigvis opplever et betydelig flertall 
av verneombudene å være en av leders 
fremste samarbeidspart i utvikling av 

arbeidsplassen og bare unntaksvis må 
ombudet markere «hit – men ikke 
 lenger». Hva gjør en så når situasjonen 
er fastlåst og partene ikke kommer 
videre? Da kan saken løftes inn for 
virksomhetens Arbeidsmiljøutvalg 
eller en søker råd hos Arbeidstilsynet. 
Under gitte forutsetninger har verne-
ombudet varslingsplikt inn til tilsynet.

I virkelig vanskelige saker der 
 umiddelbar fare for liv eller helse  
hos arbeidstakere er del av sakskom-
plekset, har verneombudet rett til å 
stanse arbeidet inntil risikoforholdene 
er fjernet. Det er dette som er verne-
tjenestens «ris bak speilet».

Oppsummert kan vi hevde at verne-
ombudet gjennom å påse korrekt lov-
anvendelse, bruk av medvirkningsretten, 
varslingsplikten og stansingsretten har 
en betydelig mulighet til påvirkning av 
utviklingen på arbeidsplassen. spørs-
målet er om dere leger er innstilt på å 
ta i bruk denne rollen i større grad en 
hva dere har gjort frem til nå. For en 
ting er nemlig helt sikkert; legene 
 trenger vernetjenesten og vernet-
jenesten trenger legene.   •
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bjorvatn var på kongress i brasil (pussig 
nok om skiftarbeid) da dette nummeret 
ble utarbeidet. Han droppet dessverre 
ikke nattesøvnen til fordel for intervju 
med Overlegen – forståelig nok. Noen 
våkne morgentimer kunne han imidler-
tid avse, og intervjuet er dermed fore-
tatt på kryss av tidssoner per epost. 
– Hva sier forskningen om søvnmangels 
påvirkning på arbeidsevnen – blir den 
reelt nedsatt?
– søvn er helt essensielt for liv og 
 helse, og uten søvn fungerer vi ikke. 

Alle har merket hvordan for lite søvn 
går utover funksjonsnivået, og dette 
understøttes av en rekke forsknings-
resultater, skriver bjorvatn.

samtidig påpeker han at søvn-
behovet varierer ekstremt fra person 
til person.

– Noen fungerer godt med under  
5 timer, mens andre må ha over 9 timer. 
men 90 prosent av oss trenger mellom 
6 og 9 timer for å fungere normalt. 
Arbeidsevnen reduseres derfor ikke 
etter hvor lenge arbeidstakeren sover, 

men hvor mye søvn han eller hun får i 
forhold til eget søvnbehov. 

– I hvor stor grad blir vi redusert  
– kan det være farlig? 
– Jo mer søvnmangel, jo større ned-
gang i arbeidsevnen. Og selvsagt kan 
dette være farlig, for eksempel i trafik-
ken, hvor en rekke trafikkulykker 
 skyldes at sjåføren har duppet av. 

– Promille brukes gjerne som målestokk. 
Er det virkelig det samme?

Også leger 
trenger søvn

             Landets fremste ekspert på søvnforskning, 
Bjørn Bjorvatn, har én soleklar beskjed: 

– Sørg for å få nok søvn hver natt. 
                       Det gjelder også leger! Intervjuet av Petter Egge››
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– studier viser at reaksjonsevnen etter 
17-18 timer uten søvn tilsvarer en pro-
mille på 0,5, og 24 timer uten søvn 
tilsvarer en promille på 1,0. slike tall er 
slående, og viser hvor viktig søvn er. 

bjorvatn vil likevel «være forsiktig 
med å si at dette er det samme». 

– Det er reaksjonsevnen som er testet i 
slike studier. Det kan nok tenkes at det er 
andre forskjeller, for eksempel i dømme-
kraft og vurderingsevne, mellom søvn-
mangel og promille. Grunnen til at studier 
har sett på dette, er nok at promillekjøring 
kan gi fengselsstraff, mens kjøring hjem 
etter nattevakter og mange timer uten 
søvn skjer daglig på mange arbeidsplasser. 

– Kan det likevel sammenliknes med å 
gå full på jobb?
– reaksjonstiden er svekket, men alko-
hol har også andre effekter på hjernen. 
Jeg tror ikke jeg vil kalle det å gå full 

på jobb – men at søvndepriverte kan 
virke ukonsentrerte, uoppmerksomme, 
sløve og søvnige er jo allment kjent. 

– Hvor kritisk mener du dette er for 
legers arbeid? Er det for eksempel farlig 
ved kirurgiske inngrep med millimeters 
feilmarginer?
– Leger reagerer selvsagt på søvn-
mangel på samme måte som alle  
andre mennesker. Dette kan derfor få 
konsekvenser hvis legen har for stort 
søvnunderskudd. samtidig er kroppen 
og hjernen slik at vi våkner til av adre-
nalinkick hvis det skjer noe veldig 
viktig eller alvorlig, skriver bjorvatn. 

Han er derfor ikke særlig redd for 
«feil» hvis pasienten er veldig dårlig. 

– Jeg er mer redd for feilvurderinger, 
feilmedisinering og liknende ved mindre 
dramatiske situasjoner hvor legen ikke 
blir årvåken av situasjonen, skriver han.

– Mener du i så fall at mange leger  
«ufrivillig» driver et sjansespill på 
 bekostning av pasientene?
– studier har vist at leger gjør feil hvis 
de får for lite hvile, samt jobber på en 
tid av døgnet hvor søvn er viktig. men 
jeg vil ikke kalle dette et ufrivillig sjan-
sespill. Helsevesenet må ha drift 24/7, 
altså inkludert nattarbeid. men det er 
viktig å være klar over disse mekanis-
mene, jobbe for å redusere nattarbeid 
og sørge for nok hvile mellom vakter. 

bjorvatn mener mye kan gjøres for 
eksempel med skiftordninger, også 
blant leger. 

– men mye er vel også gjort. I min 
turnustid gikk jeg på vakt fredag 
 morgen, og av vakt mandag etter-

middag. slike lange vakter er absolutt 
ikke å anbefale – selvsagt. 

– Tar leger søvnbehovet mindre på alvor 
enn andre yrkesgrupper?
– Leger har vært fritatt for regler som for 
eksempel lastebilsjåfører har måtte for-
holde seg til. Jeg synes nok at det er uhel-
dig med slike forskjeller i regler mellom 
yrkesgrupper. Leger rammes også av 
ekstrem tretthet ved for lange vakter,  
mye nattarbeid, og manglende hvile. 

– Er leger «verstinger» i så måte?
– Det har kanskje vært en holdning 
blant noen leger om at «vi» tåler det 
meste, og at det er tøft å gå mange 
timer i strekk – og etterpå skryte av 
hvor flinke vi var… men dette gjelder 
nok også andre yrkesgrupper. 

– Sett bort fra risikoen for selve 
 arbeidet, hvordan er helserisikoen for 
yrkesutøveren selv? 
– Flere og flere studier viser at for  
lite søvn har en rekke negative helse-
effekter. Jeg har nevnt akutte effekter, 
for eksempel å sovne bak et bilratt. For 
lite søvn over tid har vist seg å være 
assosiert med økt vekt, diabetes, hjerte- 
karsykdommer, hjerneslag og økt død-
elighet. I tillegg er det overbevisende 
studier som viser at lite søvn over tid 
øker risikoen for psykiske lidelser. 
bjorvatns anbefaling er derfor enkel:

– sørg for å få nok søvn, og helst hver 
eneste dag/natt.

– Hva kan man gjøre – kan døgnet deles 
opp bedre, og i så fall hvordan? 
– Dette er et stort spørsmål, som ikke 
lett kan besvares med få setninger, 
skriver bjorvatn. Han har likevel noen 
konkrete tips: 
•  Unngå for lange vakter, det vil si 24 

timers vakter bør utgå. 
•  Unngå nattarbeid, unntatt når det er 

helt nødvendig. 
•  sørg for nok hvile etter nattarbeid. 
•  Ha minst 11 timer mellom vakter. 

Han mener også at man helst bør 
sove i sin egen seng for god nok hvile. 

– men hvis det skal legges til rette 
for søvn på arbeidsplassen, er det selv-
sagt viktig med ro, mørke og god seng/
madrass, avslutter han.  •

Bjørn Bjorvatn



Overlegeforeningens årsmøte blir også en del av programmet.
Oppdatert program kommer i Overlegen 1/2014 

og blir også å finne på Overlegeforeningens nettsider. 
Sett av dagene, dette blir vårens høydepunkt!

Vårkurset i 2014 arrangeres på Rica Ishavshotell 
i Tromsø den 3. og 4. april.

Kurskomiteen arbeider med å lage et spennende 
og dagsaktuelt program som inneholder både 
helsepolitiske og helsefaglige elementer. Dette  
er emnene vi arbeider med nå:
· Arbeidsmiljø, arbeidstid og helse
· Behandlingsvariasjoner
· Prioritering
· Organisering og styringsform for sykehusene
· Ytringsfrihet og fryktkultur
· Helsejournalistikk
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Hvilke konsekvenser for helse og  
sikkerhet følger av la nge arbeidsdager 
og nattarbeid?
spørsmål om helseskadelige effekter 
knyttet til arbeidstid og arbeidstids-
ordninger har fått økt oppmerksomhet 
i norsk arbeidsliv. Lange arbeidsdager 
og nattarbeid er vanlig i mange sekto-
rer, slik som også i helsesektoren.  I  
det følgende skal jeg belyse noen fakta 
relatert til lange arbeidstider, og bidra 
med noen egne personlige betraktn-
inger om arbeidstid og tretthet gene-
relt, og i helsevesenet. 

en rekke helseeffekter er knyttet  
til lange arbeidsdager og skiftarbeid. 
eksempler er  hjerte/kar-sykdommer, 
overvekt, mage-og tarmplager og en-
kelte kreftformer som brystkreft og 
prostatakreft - for å nevne noe.  I hvor 
stor grad lange arbeidsdager og natt-
arbeid kan føre til disse lidelsene, er 
beheftet med varierende grad av usik-
kerhet. Teorier om årsaksforhold for 
disse helseplagene knytter seg hoved-

sakelig til forstyrrelser i søvnmønster  
i døgnrytme som kan ha effekter på 
adferd og livsstil, men også hormonelle 
forhold.  Den best dokumenterte følgen 
av lange arbeidsøkter og nattarbeid er 
imidlertid tretthet og nedsatt funksjon 
(1). 

Tretthet er hovedsakelig avhengig av 
to hovedfaktorer: Hvor lenge siden vi 
har sovet, og hvor i døgnrytmen vi er.  
I tillegg kan man bygge opp kumulativ 
tretthet etter mange dager med lite 
søvn. Tretthet kan føre til en rekke 
symptomer og plager, men i forhold  
til legers arbeidsmiljø, er kanskje det 
viktigste hvordan det påvirker årvåk-
enhet, nøyaktighet, dømmekraft og 
beslutninger. Hvis vi ser på tiden en er 
våken isolert sett, avtar kognitiv funk-
sjon gradvis med antall timer våken- 
het etter ca. 12 timer. en kjent studie 
publisert i Nature i 1997 sammenliknet 
våkenhet med alkoholkonsentrasjon i 
blodet. Årvåkenhet i forhold til nøyak-
tighet i relativt enkle oppgaver etter 17 

timer våken tid kan sammenliknes med 
ca. 0,5 promille alkohol i blodet. etter  
å ha vært våken ca. 24 timer kan man 
på samme måte sammenlikne kognitive 
funksjoner med 0,8 promille alkohol i 
blodet (2).

Arbeidstidsrestriksjoner innen ulike 
sikkerhetskritiske virksomheter
Det viser seg at det ikke er lett å måle 
tretthet objektivt hos enkeltpersoner 
med noen særlig grad av nøyaktighet, 
spesielt ikke i forhold til funksjon. De 
fleste av oss er heller ikke  gode til å selv 
å vurdere hvor trette vi egentlig er (3). 
Derfor har en for eksempel i transport-
sektoren innført regelverk for å redusere 
risikoen for at tretthet kan sette sikker-
hetskritiske funksjoner i fare. 

I eU er det regler som innebærer  
at lastbilsjåfører maksimalt kan ha 9 
timer kjøretid daglig , unntaksvis 10 
timer. Lokomotivførere i Norge har en 
grense på 10 timer. Innen sivil flyging 
er reglene nokså kompliserte, og av-

ARBEiDSTiD   
- hva er for lenge? 

     Av Anthony S. Wagstaff 
Avdelingsdirektør dr.med  Forsvarets 

Sanitet -  Flymedisinsk institutt
Førsteamanuensis (Arbeidsmedisin) 
Institutt for Helse og Samfunn, UiO

››
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henger av tid på døgnet og hvile. I 
selskaper med 2 flygere er maks flytid 
på dagtid i praksis begrenset til ca 
10-13 timer, litt avhengig av forskjellige 
faktorer som starttid og antall landinger. 
etter mange tiår med regelverksutvik-
ling på dette feltet, er «fatigue manage-
ment»  blitt implementert i mange 
større flyselskaper. man har funnet ut 
at kontinuerlig oppfølging av tretthet i 
form av kursing, avviksrapportering og 
forbedringstiltak er hensiktsmessig  
for å kunne gjennomføre flyginger på 
sikrere måte. 

Vernebestemmelser for leger inne-
bærer at man innenfor rammene i en 
tjenesteplan kan arbeide inntil 19 timer 
pr vaktdøgn. mellom to arbeidsperio-
der skal det være en arbeidsfri periode 
på minimum 8 timer.

Er tretthet et problem blant leger, 
eller er vi et unntak?
Innen helsevesenet har arbeidstidsord-
ninger blitt diskutert mye de siste årene, 
ikke minst i UsA hvor nytt regelverk 
reduserer yngre legers arbeidstid til 
max. 80 timer i uken. Disse nye reglene 
har ført til kraftig motbør fra bl.a medi-
sinske kretser. Lange dager gir nemlig 
mer kontinuitet i behandlingen av 
pasienten, og raskere spesialiserings-
løp. Disse diskusjonene har ført til 
betydelig forskningsaktivitet de siste 
årene, og også mye diskusjon rundt 
resultater. et enkelt søk i Google på 
«fatigue and medical errors» gav nå i 
november 2013 4,2 millioner treff. 

Det er utfordrende å gjennomføre 
epidemiologiske studier på sikkerhet 
og ulykkesrisiko knyttet til lange ar-
beidsdager og skiftarbeid, på grunn av 
alle faktorer som påvirker resultatene.  
selv om det finnes mange studier som 

ikke gir noe godt grunnlag for å kon-
kludere, er det likevel gjennomført en 
rekke gode studier, også i helsevesenet. 
Hovedtrenden i funnene er en økt 
ulykkesrisiko som følge av tretthet 
knyttet til lange arbeidsdager og 
nattarbeid. Grovt sett er det grunnlag 
for å si at ulykkesfrekvensen øker med 
ca. 50% etter en 8 timers arbeidsdag er 
gjennomført. etter 12 timers arbeid, er 
ulykkesfrekvensen doblet. Dette er tall 
basert basert på studier av god kvalitet 
i mange sektorer (4). 

er helsevesenet verre enn andre sekt-
orer? Dette er vanskelig å kvantifisere. 
Helsevesenet er vanskelig å studere, bl.a. 
fordi definisjonen av en uønsket hendel-
se eller ulykke ikke er så enkel som for 
eksempel i luftfarten. Det er derfor 
 mulig at det er relativt store mørketall 
som ikke lett kommer fram i epidemio-
logiske undersøkelser. man kan likevel 
håpe at legers ansvarsfølelse kompen-
serer noe i møte med negative effekter  
av tretthet, selv om det er vanskelig å 
tenke seg at en slik ansvarsfølelse er en 
sterkere motvekt enn egenrisikoen som 
jo er en sterk faktor i luftfarten. 

sannsynligvis er tretthet som følge 
av lange arbeidsdager og skiftordninger 
en vesentlig faktor i forhold til pasient-
sikkerhet – også i Norge.  Vil det si at vi 
må innføre klarere regelverk basert på 
sikkerhet i helsevesenet?

Det er et tankekors at tretthet, som 
kanskje den eneste viktige arbeids-
miljøfaktoren i forhold til helse og 
sikkerhet, er gjenstand for forhandlin-
ger mellom partene om grenseverdier.  
Det gjør arbeidstid til en vanskeligere 
arbeidsmiljøfaktor å håndtere enn for 
eksempel kjemikalier, støy eller smitte-
risiko. Arbeidstid henger sammen med 
lønn, som vi vet. De fleste av oss som 

har arbeidet med arbeidsmiljø i ulike 
virksomheter, kjenner igjen Hms flagget 
som heves når økt arbeidstid blir fore-
slått – for så å bli senket når kompen-
serende lønn blir tilbudt. Det er forstå-
elig: Arbeidstaker vil ha bedre lønn, og 
arbeidsgiver trenger å få jobbrotasjo-
ner til å gå opp uten å måtte ansette for 
mange. Vi vet at ubehag med lange 
arbeidsdager og nattarbeid er lettere  
å leve med hvis vi får litt ekstra lønn 
eller andre goder – det er imidlertid 
ikke grunnlag for å si at slike incentiver 
øker sikkerheten.

Hva kan vi så gjøre? 
På individuell basis er det enkelte ting 
man kan foreta seg for å forbedre nega-
tive effekter av tretthet. eksempelvis 
kan en kort «høneblund» av 20 minut-
ters varighet gi flere timer med forbe-
dret funksjon. bruk av koffein kan også 
ha en positiv effekt, vel å merke hvis 
man ikke fra før av er avhengig av jevn 
tilgang.  Ikke minst er det viktig å si fra 
når man mener at det er uforsvarlig å 
fortsette arbeidet, eller si fra når en 
opplever kollegaer som for trette.

Vi vet alle hvor vanskelig det er å styre 
dette på individnivå. Det er på organisa-
sjonsnivå og samfunnsnivå en har de 
virkelige mulighetene til å påvirke dette, 
gjennom regelverk, avtaler, opplæring, 
prosedyrer og kvalitetssystemer. 

På bakgrunn av den dokumentasjonen 
som finnes, bør man unngå vakter på 
over 12 timer for å redusere risikoen 
for feilhandlinger. I 2000 uttalte en 
internasjonal ekspertgruppe at «trett-
het er den største identifiserbare årsak 
til ulykker i transportsektoren som kan 
forebygges» (5). Det er sannsynlig at 
det kan være paralleller til denne ut-
talelsen i dagens helsevesen.    •
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Hittil er det de kortsiktige fordel-
ene som blir fremhevet, mens de 

skadelige påvirkningene på helsen ikke 
blir omtalt. Vi mennesker styres frem-
deles av våre gamle biologiske rytmer 
for søvn og hvile og vi skal ikke over-
kjøre disse for mye og tro at dette ikke 
påvirker helsen. skal vi ivareta helsen, 
må det være menneskets biologiske 
døgnrytmer som må være utgangs-
punktet for alle arbeidstidsordninger.

Helseskader kan komme fort når vi 
går ut over 8 timers arbeidsdagen. På 
dagtid er det omtrent en fordobling i 
antall ulykker og feilhandlinger om vi 
øker arbeidsdagen fra 8 til 12 timer. 
Dette skyldes at vi blir naturlig slitne og 
mindre årvåkne ettersom arbeidsdagen 
går. Konsekvensene av en feilhandling 
avhenger naturligvis av arbeidssituasjon 
vi er i. Der er forskjell på å skrive feil på 
tastaturet og på å feilbedømme trafikk-
situasjonen med en tung lastebil. Derfor 
må alltid arbeidstidsordninger ses i 
direkte sammenheng med det arbeidet 
som gjøres og med det arbeidsstedet 
hvor arbeidet foregår. 

slitenheten som vi alle normalt kjen-
ner utover arbeidsdagen, gir behov for 
hvile. At det gis mulighet for tilstrekke-
lig hvile etter en arbeidsinnsats er det 
avgjørende for om arbeidsinnsatsen vil 
være en grei belastning, eller om arbeids- 
innsatsen vil bidra til å bygge opp mer 
belastende slitenhet over tid. Det er 
slitenheten over tid som vi regner er 
det som utløser forskjellige helsebe-
lastninger og helseskader. Alle arbeids-

tidsopplegg må derfor planlegges slik 
at slitenheten fra arbeidsinnsatsen 
raskt, nærmest umiddelbart, blir  
kompenserte med tilstrekkelig hvile  
og søvn. søvn og hvile som «bygger 
kroppen opp igjen» kan ikke erstattes 
med noe annet om en skal ivareta hel-
sen. slitenhet som ikke kompenseres 
med hvile, kan raskt lede til helsebe-
lastinger som «tretthetsfølelse», 
 «manglende overskudd», «mageplager» 
og annet. Alvorlige helseskader viser 
seg imidlertid først etter mange års 
arbeidsslitasje. Det har derfor vært 
vanskelig å oppdage og erkjenne disse 
sene helseskadene. Det har vært nød-
vendig med langtidsstudier av arbeids-
takergrupper. slike studier har det ikke 
vært så mange av da de er dyre og van-
skelige å gjennomføre. men nå begyn-
ner resultatene fra slike studier å kom-
me. Vi vet nå at jo lengre arbeidsdager 
en har, jo mer sannsynlig er det at en 
får hjerte/karsykdom. sammenlignet 
med arbeidsdager på 8 timer vil ar-
beidsdager på 11 timer gi omkring 1,7 
ganger så meget hjerte/karsykdom. 
Det blir ganske mange flere syke. 

som for ulykkene, ser vi også ved 
helsebelastningene at jo lenger ar-
beidstid jo mer helseskade. Vi har der-
for grunnlag for å kunne sette grenser 
for hvor mye ekstra helseskade et ar-
beidstidsopplegg skal få lov å gi. Dette 
har vi allerede gjort for å begrense 
helseskade fra kjemiske stoffer og fra 
fysiske forhold som uv-stråler. For 
disse har vi fastsatt normer og grense-

Dr. Axel Wannag, Overlege i arbeidsmedisin 

Arbeidstid er helseskadelig 
– om det blir for mye av det

For hundre år siden kjempet vi for 8 timers arbeidsdagen. Nå kjemper mange 
for å få lengere arbeidsdager igjen – mer fleksible arbeidstider, men vil fordel- 
ene med de foreslåtte nye arbeidstidene være større enn ulempene? 

››
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verdier for hvor mye arbeidstakere kan 
utsettes for. Nå kan vi gjøre det samme 
for arbeidstidsopplegg. Ut fra det vi vet 
om helsebelastninger fra forskjellige 
arbeidstidopplegg kan vi sette grenser 
for arbeidstider. 

men det er forskjell på arbeidstaker-
grupper og arbeidssituasjoner. Flere 
forhold kan påvirke helseslitasjen fra 
lange arbeidsdager. Arbeidstakergrup-
per som frivillig arbeider lange ar-
beidsdager i arbeid uten stor fysisk 
belasting og som får stor belønning  
ved å gjøre dette, synes å være best 
beskyttet mot helseslitasjen. Helse-
belastningene blir forskjellige avhengig 
av arbeidets art, arbeidets betingelser 
og hvem som utfører arbeidet.

Dessuten, lange daglige arbeidstider 
blir fort lange arbeidsuker. Igjen gjelder 
at jo mer arbeidstid jo mer helsebelast-
ing. Det synes som om hver arbeidsuke 
ikke bør overskride 48 timer. De fleste 
arbeidstakergrupper bør nok ha kor-
tere arbeidsuke enn dette. 

Nattarbeid øker alle helsebelastninger. 
Ved nattarbeid blir de naturlige biologiske 
rytmene i kroppen overstyrt slik at mye i 
kroppen ikke fungerer som det skal. 
Nattarbeid gir derfor mer helseplager og 
sykdom enn dagarbeid. Vi blir trettere på 
natten, mer slitne, og sannsynligheten for 
ulykker øker mer enn tilsvarende på 
dagtid. sentralt er muligheten for å få 
hvilt tilstrekkelig ut etter en natts innsats. 
Dette kan bety at vi egentlig ikke bør 
arbeide flere netter i strekk. en natts 
innsats av gangen holder.

Ønsker om nye arbeidstidsopplegg  
ut over 8 timers dagen er mange. Faren 
ved de nye forslagene er at de ikke 
regner med de begrensingene men-
neskets biologi setter for arbeidstider 
om de ikke skal bli for helsebelastende. 
Har vi ikke med denne begrensningen 
vil de mulige fordelene en ønsker med 
de nye arbeidstidene, komme igjen 
senere som utgifter i helse- og sosial 
budsjettene. Vi kan nesten si: «fortell 
meg hvor meget helseskade du vil ha 
og jeg skal fortelle deg hvilket arbeids-
tidsopplegg du bør velge». Oppsett av 
arbeidstider må gjøres i dyp respekt 
for alle de faktorene vi må ta med i 
beregningen for å få frem de gode  
oppleggene for alle arbeidstakere.  •

Tillitsvalgte
Sett av 5. – 7. februar 2014

Tillitsvalgte og landsrådsrepresentanter 
blir igjen invitert av Of til tariff-kurs.

 Det er sendt ut invitasjon til den enkelte, se også 
www.overlegeforeningen.no 

evt. https://legeforeningen.no/yf/overlegeforeningen/ 
Nyheter/2013/Tariff-kurs-2014/

Merk tidsrommet, sett av tid. 
Send påmeldingsskjema snarest: 

helst per e-post: edith.stenberg@legeforeningen.no 

De største sykehusene kan sende 2-3 tillitsvalgte, 
vara-hovedtillitsvalgte eller medlemmer av tillitsvalgtutvalg.

Kurset vil som vanlig evaluere 
forhandlingssituasjonen og planlegge 

vårens forhandlinger.

TariffKurS 
på Kiel-fergeN 

(Oslo-Kiel-Oslo)
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I løpet av de siste årene har det vært 
økt fokus på meldekultur i helsetjen- 
esten som har ført til mer åpenhet.  
Det er allikevel viktig at hovedmålet 
med meldingen er å lære samt å bruke 
dette videre i kvalitetsarbeidet på sys-
temnivå. meldingen skal i utgangs-
punktet ikke bli brukt for å straffe 
enkeltpersoner for feil som blir gjort. 
Hvordan fungerer dette melde-
systemet ved uakseptable forhold i 
arbeidsmiljø? Ifølge arbeidstilsynets 
veileder ’Varsling om kritikkverdige 
forhold på arbeidsplassen’ har arbeids-
taker rett til å si ifra om kritikkverdige 
forhold på arbeidsplassen. Det er viktig 
at arbeidstakerne bruker denne retten 
fordi det kan være den eneste måten 
ukultur og ulovlige forhold kan av-
dekkes. Arbeidstaker har faktisk 
 meldeplikt i forhold til trakassering, 
diskriminering og ved feil eller 
 mangler som kan føre til fare for liv  
og helse. Kjennetegnet til et godt 
 arbeidsmiljø er at det er en lav terskel 
for å si ifra om kritikkverdige forhold 
på arbeidsplassen. Arbeidsgiver skal 
aktivt bidra til at ytringsfrihet og vars-
ling blir en naturlig del av virksom-
hetens arbeidsmiljøarbeid og kritikken 
skal håndteres på en saklig og ryddig 
måte. Varsleren skal ikke «straffes»  
av arbeidsgiver med oppsigelse eller 
andre negative konsekvenser.

Hva menes nå med kritikkverdige 
forhold? Varsling om arbeidsforhold 
som er i strid med Lover og regler eller 
gjeldende retningslinjer blir akseptert 

av arbeidsgiver på de fleste sykehus.  
Diskusjonen mellom arbeidsgiver og 
arbeidstaker oppstår når en beveger 
seg over i noe vanskeligere områder. 
Nemlig der man varsler om forhold 
som arbeidstaker oppfatter å være i 
strid med forsvarlighet eller etiske 
prinsipper. Vi har dessverre lest og 
hørt mange historier fra arbeidstakere 
som ikke har fått lov av sin leder å 
varsle om uforsvarlige forhold fordi  
de var ’uenige i vurderingen’. Leger 
som har meldt internt i systemet at 
arbeidsbelastningen er for høyt, grunn-
bemanningen for lite eller at utstyret 
svikter har sett at varslingen blir puttet 
i skuffen istedenfor en utredning og 
seriøst håndtering av saken. Dette 
fører til stort misnøye blant leger fordi 
deres muligheter ved å kunne påvirke 
sin egen arbeidsplass blir begrenset. 
etter flere avviste saker kan dette føre 
til mistillit i ledelsen. slike varsler 
gjøres ofte offentlig gjennom media da 
arbeidstaker ikke har fått gehør internt 
i systemet.

Det er allikevel viktig å huske at 
loven krever at arbeidstakers frem-
gangsmåten ved varslingen er forsvar-
lig. Dette betyr at arbeidstaker må  
tenke seg om før opplysninger om 
kritikkverdige forhold bringes videre. 
Det stilles allikevel ikke store krav  
til arbeidstakers vurderinger og 
 dokumentasjon. spørsmålet er hva 
arbeidstakeren hadde rimelig grunn  
til å tro der og da. som regel er det 
nyttig å drøfte saken med tillitsvalgt  

og verneombud for å diskutere saks-
fremgangen og bestemme hvor i linjen 
varslingen skal meldes.

Hva ønsker jeg at våre arbeidsgivere 
skal jobbe for, slik at det etableres en 
god meldekultur også der det gjelder 
forhold i arbeidsmiljø:
•  Ledelse som er tilstedeværende, 

tilretteleggende og aktiv, og som viser 
tydelig et ønske og en vilje til åpen-
het.

•  spørsmål knyttet til ytringsfrihet og 
varsling tas opp i møter, foredrag, 
internett eller lignende.

•  Dersom kritikkverdige forhold pro-
blematiseres eller avdekkes, må det 
fokuseres på saken og ikke den som 
sier ifra.

•  Det skal legges til rette for medvirk-
ende og aktiv vernetjeneste/tillits-
valgte.  •

Kilde: Lovdata.no/Arbeidstilsynet.no

Av Marieke Claessen, Overlege Kvinneklinikken, Klinikk Drammen sykehus VVHF

De fleste helsetjenester har veletablerte rutiner for å melde om hendelser som 
truer pasientsikkerheten. uventede komplikasjoner, feilmedisinering og avvik fra 
prosedyrer meldes i interne meldesystemer for deretter å bli håndtert av ledelsen 
til kvalitetsforbedringsarbeid.

››

God meldekultur bidrar til et 
godt arbeidsmiljø eller vice versa?
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Arrangementet er meget godt be-
søkt og jeg er der for 2. gang.  Like 

før åpning er allerede summingen i 
lokalet  ganske voldsom og man treffer 
på enkelte kjente fjes fra egen arbeids-
plass  - færre enn man er vant til på 
møter og kongresser ellers. Ikke så rart 
da dette er et «arrangert møte mellom 
helsesektoren og it bransjen», krydret 
med politiske beslutningstagere som 
saktens er invitert for å kaste glans og 
røpe sine tanker for alle som lurer på 
hva vi kan vente oss av politisk initiativ. 
Norge ligger akterut, det vet og merker 
vi i det daglige både på det lokale og 
nasjonale plan. DeT er denne møte-
seriens begrunnelse. 

Derfor var bent Høie der.  Han for-
sikret at visjonen «en pasient, en jour-
nal» ligger fast. en ny IKT forskrift er 
nødvendig, et «personverninstitutt» 
opprettet i den papirbaserte verden  
må ikke være til hinder for alle de for-
delene et elektronisk basert system 
åpner for. Digitaliseringen innebærer 
en øket sikkerhet på personvernsiden, 
vitale opplysninger blir tilgjengelige og 
pasienten løftes til en likeverdig partner 
(the empowered patient) ved å få til-
gang til sitt eget materiale. beslutninger 
skal ikke tas om deg, men med deg, sa 
den nye helseministeren. Han nevnte 
blant flere mål at pasienten skal kunne 
komme i kontakt med helsepersonell  
elektronisk og han var innstilt på å møte 
ulike tekniske løsninger med god vilje. 
Vi trenger flere enn ett «fyrtårn» – her 
er det markedsplass for flere.

Hal Wolff , daglig leder i Permanente 
Federation snakket inspirerende om 
mHealth. som bare en amerikaner kan 
det, forsikret han oss om at «this is an 
amazing moment –when it all comes 
together».  mobile devices gjør det mulig 
å overvåke pasienters helse i eget hjem 
og administrere helsehjelp via commu-
nication technology. Datainnsamling i 
seg selv er verdiløs om den ikke benyttes 
og man må tenke helt nytt om organise-
ring av hele  helsetjenesten for å unngå: 

New Technology + Old Organisas-
tion = Costly Old Organisastion  
(NT+OO=COO)

resten av dagen var 3 ganger 3 paral-
lell sesjoner med mange interessante 
kortere innlegg. Noen fokuserte på mul-
igheter for ny samhandling med pasien-
ten, om sikring av helsedata og nye typer 
helsedata. Det var selvsagt visjoner om 
fremtidige muligheter, it som lagspiller 
og om behov for å sikre helsedataene. Nå 
er mange på banen og det er behov for 
systemer og stand arder; brems eller 
døråpnere? mange spennende titler og 
man er tvunget til å velge – dessverre! 

Fra de sesjoner jeg var på nevner jeg 
flyktig at estland på et knapt ti-år plan-
messig har bygget opp en e-Helse infra-
struktur vha eU-midler vi burde kunne 
bruke som eksempel. Peeter ross var 
imponert over våre invester inger innen 
it her og mente med de beløpene kunne 
vi ha kjøpt hele  estland! Fra Helse Vest 
rapporterte psykiater Arne eriksen om 
vellykket utprøving av kognitiv adferds- 
terapi på nettet: emeistring. Det gjen-
står å evaluere, men det var et positivt 
og engasjert innlegg som sikkert ikke vil 
bli stående alene framover. Nevrolog 
Charlotte Lunde tok oss ennå lenger: 
Neurogaming, a New approach to 
ADHD. Her tas den nye teknologi på 
alvor og basis er noe barn og unge kjen-
ner som sin egen arena – dataspill! et 
spennende prosjekt vi sikkert får høre 
mer om. Allerede var emeistring nesten 
litt «gammelmodig». 

Det var flere denne gang fra mitt eget 
sykehus administrasjon – en lov ende 
utvikling; vårt område har vært et utstil-
lingsvindu for suboptimal planlegging og 
implementering av ny it teknologi.   •

Møteplassen for helsesektoren,   
it-bransjen og politikere
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Modellen er imidlertid ikke alltid 
like godt forstått. Da VG 26. mai 

i år ga noen utvalgte politikere mulig-
heten til å beskrive modellen (i dette 
tilfelle omtalt som «den norske») ble 
svært mange forskjellige enkeltfakto-
rer trukket frem: Koordinerte lønns-
oppgjør, systemfokus, høyt skattenivå, 
fellesskapsløsninger, personlig frihet, 
ytringsfrihet, likestilling, sosialt sikker-
hetsnett, handlingsregelen, en stor stat, 
samt «kombinasjonen av tungrodd 
byråkrati under Arbeiderparti-staten, 
hvor systemene er viktigere enn men-
neskene» http://www.vg.no/nyheter/
innenriks/norsk-politikk/artikkel.
php?artid=10103561).

Så hva er egentlig 
den nordiske modellen?
I Wikipedia defineres den som

… kjennetegn ved økonomi, arbeids-
livsorganisering og politisk system 
som skiller de nordiske land fra andre 
vestlige land. … Fellestrekk ved den 
nordiske modellen som ofte trekkes 
fram er velferdsstat, trygder og pen-
sjoner som i stor grad er skattefinan-
siert, stabil økonomi med stabil infla-
sjon og valutakurs, samarbeid mellom 
arbeidstaker- og arbeidsgiverorgani-
sasjoner, svært lave inntektsforskjeller 
(internasjonalt sett), høy arbeidslivs-
deltakelse av kvinner, høy grad av 
likestilling, (gratis) utdanning domi-
nert av offentlige tilbydere.

sannheten er imidlertid at det ikke 
finnes en omforent, uttømmende og 
«riktig» definisjon. beskrivelsen oven-
for kan dessuten oppfattes som en 
samfunnsmodell, mer enn en modell 
som beskriver et rammeverk for øko-
nomisk bærekraftige mekanismer. De 
bredere samfunnsstrukturene som 
beskrives – av forfatteren på Wikipedia 
og politikerne – inkluderer både det 
som er den nordiske modellens egent-
lige elementer og en bukett andre sær-
trekk ved vårt samfunn. Disse andre 
særtrekk (inntektsforskjeller, yrkesdel-
takelse, likestilling, mm) kan være 
konsekvenser av modellen – uten at de 
er en del av den. eller – de kan ha ut-
viklet seg helt uavhengig av modellen, 
og altså være en konsekvens av helt 
andre mekanismer i samfunnet vårt. 

Noe av bakgrunnen for forvirringen 
rundt modellen ligger nettopp i at man 
blander sammen årsak og virkning – på 
den ene siden modellen i seg selv, og på 
den annen side effektene av denne 
måten å organisere samfunnet på.

basiselementene i det vi forstår som 
«den nordiske modellen» er sterk prio-
ritering av allmenne velferdstjenester 
og en organisering av arbeidslivet som 
er basert på samarbeid og tillit.
-      Velferdsstaten er sterk i Norden, og 

skal sikre alle borgere grunnleggende 
rettigheter i et større omfang enn i 
de fleste andre land.

-   Tillit mellom partene i arbeidslivet 
– operasjonalisert i Norge gjennom 
trepartssamarbeidet, som åpner for 

at arbeidstakere, arbeidsgivere og 
myndighetene kan møtes i tilnærmet 
likeverdighet. Tilliten forutsetter høy 
organisasjonsgrad, og er basert på en 
oppfatning av at medvirkning og 
avtaleinngåelse er en mer effektiv 
måte å ansvarliggjøre partene.

Dette er den nordiske modellen i sin 
reneste form, og mange andre faktorer 
som trekkes inn som bestanddeler i 
modellen må anses som irrelevante 
– eller som (positive) konsekvenser av 
vår praktisering av modellen.

en annen kime til forvirring er sam-
menblanding av den «norske» og den 
«nordiske» modellen. Førstnevnte 
finnes strengt tatt ikke per i dag (med 
unntak av en mye snevrere økonomisk 
modell for lønnsdannelse på lang sikt 
– Hovedkurs- eller Aukrustmodellen 
fra 1966). Jeg vil påstå at den norske 
varianten stort sett er lik den nordiske, 
med unntak av at vi har over hundre 
milliarder årlige oljekroner til disposi-
sjon. 

Disse oljemilliardene kan imidlertid 
over tid medføre at modellene utvikler 
seg forskjellig. I et slags biologisk/
evolusjonistisk perspektiv kan vi tenke 
oss at nødvendig tilpasning (omstilling 
og effektivisering), som tvinger seg 
frem i de andre nordiske landene, ut-
settes i Norge. Ulikt tempo i slik til-
pasning vil over tid bidra til «artsspred- 
ning», altså at én (nordisk) modell blir 
til to. Den norske modellen kan i frem-
tiden være rimelig lik den «arten» vi 

Den nordiske modellen 
– dynamisk og tvetydig

 Innlegg av forhandlingsøkonom Trond Teisberg, Akademikerne

Den nordiske modellen er hyppig omtalt og rimelig omforent tolket 
som avgjørende for den gode økonomiske utviklingen i Norge. 

››
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kjenner i dag – mens den nordiske har 
tilpasset og utviklet seg i takt med 
skiftende økonomisk miljø.

Foreløpig kan det imidlertid vanske-
lig argumenteres for at vår modell 
skiller seg vesentlig fra den nordiske, 
så vi skal her fokusere på å forstå den 
sistnevnte.

De nordiske landene har en felles 
historie og organiserer sine samfunn 
på noenlunde samme måte. Kjenne-
tegnene er blant annet omfattende 
velferdssystemer og sterke organisa-
sjoner i arbeidslivet. Alle landene 
 rangeres dessuten høyt i internasjonale 
sammenlikninger av økonomisk vekst 
og velstand. Denne kombinasjonen av 
et arbeidsliv preget av tillit, med-
virkning og samarbeid, et omfattende 
sosialt sikkerhetsnett og solid økono-
misk utvikling framstår for mange som 
et paradoks. 

samtidig kan det hevdes at de sosial-
demokratiske og «sentralistiske» ele-
mentene i modellen er overspilt som 
forklaring på dens suksess. Koordi-
nering av lønnsdannelsen oppfattes 
som en viktig – for mange kanskje den 
viktigste – forutsetning for en vellykket 
praktisering av den nordiske modellen. 
Dette er forholdsvis omforent, solid 
teoretisk begrunnet – og ikke særlig 
kontroversielt. Det skjer likevel hyppige 
feilkoblinger i overgangen fra lønns-
dannelse til lønnsforhandlinger, blant 
annet ved at det settes tilnærmet lik-
hetstegn mellom koordinert lønnsdan-
nelse og sentrale forhandlinger. mange 

oppfatter at den nordiske modellen 
forutsetter koordinering av lønnsopp-
gjørene gjennom sentral kontroll. 
 Akademikerne har ingen innsigelser 
mot å videreføre dagens prinsipper for 
koordinert lønnsdannelse, men dette 
er ikke det samme som å videreføre 
dagens forhandlingssystem – med stort 
innslag av sentrale og samtidige (og til 
dels felles) forhandlinger blant annet  
i offentlig sektor. et slikt regime kan 
være mulig i vårt nåværende oljes-
murte samfunn – men er definitivt ikke 
hensiktsmessig i et fremtidig Norge 
med færre offentlige kroner til disposi-
sjon. Da må pengene brukes smartere, 
og systemet for lønnsdannelse må være 
fleksibelt. ressursene må fordeles i 
henhold til den enkelte sektors utfor-
dringer og behov, noe som ikke effek-
tivt kan «bestemmes» sentralt. Gjen-
nom lokale forhandlinger, og innenfor 
den ansvarlighet den nordiske model-

len forutsetter, derimot, ligger det 
naturlige mekanismer for effektiv 
 ressursutnyttelse – og det uten at vi 
trenger å gi slipp på nødvendig 
 koordinering.

I likhet med samfunnet generelt må 
modellen være dynamisk og gi rom for 
utvikling. modellens kjerneverdier skal 
ligge til grunn, men vi må skille mellom 
snørr og barter. Grunnpilarene i 
 modellen er gjensidig tillit og ansvar-
liggjøring – både når det gjelder for-
deling av lønn og velferdsgoder på en 
bærekraftig og rettferdig måte. Dette 
er ivaretatt blant annet gjennom 
 modellen for lønnsdannelse – med 
frontfagsdisiplin og koordinerte lønns-
oppgjør. Praktiseringen – for eksempel 
hvordan vi rent faktisk gjennomfører 
lønnsforhandlinger, må imidlertid 
være gjenstand for kontinuerlig  
kritisk revisjon.  • 
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Den nordiske modellen –  dynamisk og tvetydig 
 
Den nordiske modellen er hyppig omtalt og rimelig omforent tolket som 
avgjørende for den gode økonomiske utviklingen i Norge.  
 
Modellen er imidlertid ikke alltid like godt forstått. Da VG 26. mai i år ga noen 
utvalgte politikere muligheten til å beskrive modellen (i dette tilfelle omtalt som 
“den norske”) ble svært mange forskjellige enkeltfaktorer trukket frem: 
Koordinerte lønnsoppgjør, systemfokus, høyt skattenivå, fellesskapsløsninger, 
personlig frihet, ytringsfrihet, likestilling, sosialt sikkerhetsnett, handlingsregelen, 
en stor stat, samt “kombinasjonen av tungrodd byråkrati under Arbeiderparti-
staten, hvor systemene er viktigere enn menneskene” 
http://www.vg.no/nyheter/innenriks/norsk-‐politikk/artikkel.php?artid=10103561). 
 
Så hva er egentlig den nordiske modellen? 
 
I Wikipedia defineres den som 
… kjennetegn ved økonomi, arbeidslivsorganisering og politisk system som 
skiller de nordiske land fra andre vestlige land. … Fellestrekk ved den nordiske 
modellen som ofte trekkes fram er velferdsstat, trygder og pensjoner som i stor 
grad er skattefinansiert, stabil økonomi med stabil inflasjon og valutakurs, 
samarbeid mellom arbeidstaker- og arbeidsgiverorganisasjoner, svært lave 
inntektsforskjeller (internasjonalt sett), høy arbeidslivsdeltakelse av kvinner, høy 
grad av likestilling, (gratis) utdanning dominert av offentlige tilbydere. 
 
Sannheten er imidlertid at det ikke finnes en omforent, uttømmende og “riktig” 
definisjon. Beskrivelsen ovenfor kan dessuten oppfattes som en 
samfunnsmodell, mer enn en modell som beskriver et rammeverk for 
økonomisk bærekraftige mekanismer. De bredere samfunnsstrukturene som 
beskrives – av forfatteren på Wikipedia og politikerne – inkluderer både det som 
er den nordiske modellens egentlige elementer og en bukett andre særtrekk 
ved vårt samfunn. Disse andre særtrekk (inntektsforskjeller, yrkesdeltakelse, 
likestilling, mm) kan være konsekvenser av modellen – uten at de er en del av 
den. Eller – de kan ha utviklet seg helt uavhengig av modellen, og altså være 
en konsekvens av helt andre mekanismer i samfunnet vårt.  
 
Noe av bakgrunnen for forvirringen rundt modellen ligger nettopp i at man 
blander sammen årsak og virkning – på den ene siden modellen i seg selv, og 
på den annen side effektene av denne måten å organisere samfunnet på. 
 
Basiselementene i det vi forstår som “den nordiske modellen” er sterk 
prioritering av allmenne velferdstjenester og en organisering av arbeidslivet som 
er basert på samarbeid og tillit. 

3.2.2 Frontfagsmodellen

Industrien har i mesteparten av etterkrigstiden vært retningsgivende for 
øvrige tariffområder i lønnsforhandlingene i Norge. Opplegget for forhand-
lingene bygger på at lønnsveksten må tilpasses det konkurranseutsatt sektor 
over tid kan leve med. Dette ivaretas ved at avtaleområder med stort innslag 
av konkurranseutsatt virksomhet forhandler først (det såkalte frontfaget), og 
at resultatet fra disse virker som en norm for andre avtaleområder. Frontfa-
get har tradisjonelt vært verkstedsoverenskomsten ved forbundsvise oppgjør 
og det bredere LO-NHO-området ved sentrale oppgjør.
Kilde TbU: http://www.regjeringen.no/nb/dep/ad/dok/nouer/2012/nou-
2012-11/4/2/2.html?id=681217#
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«Tøff dag?»
mannen min lister seg inn i stuen etter 
mange, lange timer på jobb. Jeg har 
endelig inntatt den grå hjørnesofaen 
etter poliklinikk, personalmøte, 
 middagslaging, noen-som-ikke vil-ha 
 middag, noen-som-må-på-trening-og-
hvor er-kampskjorten, litt høytlesing 
på sengekanten samt et par skitten-
tøysvasker (bokstavelig). blikket hviler 
på undertrykket lidenskap og elevert 
konversasjon i et frodig engelsk land-
skap; bbCs filmatisering (den beste) av 
«Pride and Predjudice», Jane Austens 
roman. 

Det er ikke det at jeg ikke har sett 
den før. Jeg har vel hatt filmen i 15 år 
og sett den like mange ganger. Det har 
ikke bare med at rollen som mr. Darcy 
i filmatiseringen er særdeles godt be-
satt, og at tøffe dager krever ekstra-
ordinære tiltak. både i boken – og 
 serien – oppdager jeg nemlig stadig 
nye detaljer som gir spore til reflek-
sjon. 

mannen min strekker hånden ut 
etter fjernkontrollen, men skjønner at 
den er trygg hvor den er. Og at valget 
enten er å finne seg en annen TV eller 
bare hengi seg til det som foregår på 
skjermen.

«Stolthet og fordom» er Jane Austens 
roman om de stakkars søstrene bennet, 
som må gifte seg med rike menn for å 
forsørge familien. I år er det 200 år 
siden den ble gitt ut, og det er da frist-
ende - nå som 2013 ebber ut - å gjen-
nom mine helsebriller se hva romanen 
kan si oss som jobber i helsevesenet. 
bortsett fra å være virkelighetsflukt fra 
hverdagens tristesse?

et viktig poeng i Jane Austens roman 
er den generelle høfligheten. Det lyves, 
bedras og baksnakkes, men man 
 bukker og neier og tar pent i hånden. 
Det kan jo for noen være hul høflighet 
- men det er rart med det, samfunnet 
fungerer faktisk bedre om vi midt oppi 
alle konflikter og agiterte menings-
ytringer, fremdeles holder oss til kjøre-
reglene. I forhold til pasienter, i for-
hold til ledelse, og vice versa - og 
mellom kolleger. Det innebærer å hilse 
på hverandre, ta motparten i hånden 
før møter og unngå krasse menings-
utvekslinger på mail som setter andre i 
forlegenhet.

Det er av og til underlig hvor fort 
disse kjørereglene glemmes. Og hvor 
mye de betyr – ikke minst hvis de ute-
lates. I personalsaker kan det faktisk 
være tungen på vektskålen.

Noen utvalgte sitater – og refleksjoner
1)   «She is tolerable I suppose, but 

not handsome enough to tempt 
me» sier mr. Darcy første gang han 
ser elizabeth bennet, og blir spurt 
om han ikke vil danse med henne. 
For en fornærmelse mot en dame! 
For hun er en skikkelig dame, der 
hun reiser seg elegant fra stolen, 
glir over gulvet for så å fortelle sine 
venninner med diskret senket røst 
hvilken idiot denne mannen er. Og 
så feil han tar!                                              
moralen er at man skal ikke skue 
hunden på hårene. Ikke pasienter 
eller kolleger heller. Å gjøre det 
trivielle spesielt, det å unngå at 
pasienter med kroniske lidelser 
føler seg som en i mengden, er en 
utfordring. som lege skal man også 
opponere mot at pasientgrupper 
byråkratisk grupperes som «lette» 
eller «vanskelige» med dertil til-
hørende ressurser. For en leder 
ligger det store utfordringer – og 
gevinster - i å se sine medarbeid-
ere. Får du rett kvinne (mann) på 
rett plass, er det ikke bare de som 
vil blomstre.

Stolthet og fordom
i helsevesenet
- Eller «What to be learned by Miss Bennet and Mr. Darcy»
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2)  «Well, my comfort is, I am sure 
Jane will die of a broken heart, 
and then he will be sorry for what 
he has done (Mrs.Bennet) – Jane, 
heltinnen elizabeths eldre søster, er 
snill og yndig som en mild sommer-
dag. Og veldig forelsket i mr. bingley, 
noe som er gjensidig. Her blir det 
(selvfølgelig) litt knuter på tråden 
og forviklinger, og en stund kan det 
synes som de elskende ikke får 
hverandre. Og det er da mrs. 
 bennet kommer med ovennevnte 
gullkorn. skal det først gå galt, så 
kan det likeså godt gå forferdelig 
galt, slik at alle får se hvor ille  
det er.  slik kan det av og til kjennes 
ut som sykehuslege også. Når nok et 
fancy IT-system tres nedover hodet 
på en, eller man blir kastet inn i 
prosjekt eller omorganisering hvor 
gevinsten er høyst uklar, kan det 
være fristende å bli litt fandeni-
voldsk. Ikke orke å melde fra, bare 
la ventelister ese og kaoset  vokse 
frem, slik at noen endelig får øyne-
ne opp for hva som skjer. men det 
er for det første ikke sikkert noen er 
der. Og for det andre lar en dårlig 
kurs over tid seg vanskelig rette 
opp. Det skjønner elizabeth, og som 
hun sier senere i boken: «I am not 

to be intimidated into anything so 
wholly unreasonable», hvilket kan 
være en oppmuntring til overleger 
om å tørre å stå på for sine pasien-
ter og sitt fag.

3)   «Think only of the past as its 
 remembrance gives you pleasure.» 
sier elizabeth bennet i den store 
forsoningsscenen med mr. Darcy . 
De skal slå en strek over fortidens 
uenighet og vandre sammen inn i 
den rosenrøde fremtiden. Ole Paus 
synger om alt som var bedre under 
krigen, og av og til er vi alle fristet 
til å ty til den slags retorikk: Pasient - 
ene var greiere og LIs legene jobbet 
mer. Gode minner fra et langt ar-
beidsliv kan være godt å ta med  
seg, men jobben gjøres her og nå. 
samfunnet endrer seg, og kuen 
glemmer tidvis hvordan det var å 
være kalv. God dialog med yngre 
kolleger og å være nysgjerrig på det 
nye, er essensielt for å bevare ar-
beidsgleden som overlege.

4)  «For what do we live, but to make 
sport for our neighbours, and 
laugh at them in our turn?»  
(mr.bennet) Å være lege er mange 
ganger tøft, mange ganger ensomt 

og av og til helt utmattende. Det er 
enkeltskjebner du aldri glemmer, og 
følelsen av nederlag fordi du ikke 
kunne hjelpe. Desto viktigere er det 
med gode kollegiale forhold, hvor 
humor er en viktig bit. Dette er både 
et ledelsesansvar og et ansvar som 
påhviler den enkelte. Gjør det 
 hyggelig der du er!

Tilslutt….
så når julen etter hvert ringes inn, og 
du kikker bort på den store bunken av 
Lancet som ligger der, og lurer på om 
tiden er inne… så ligger den bunken 
egentlig godt hvor den er. 

Unn deg heller en av de store klassik-
erne, nemlig «Pride & Predjudice» og 
gjerne filmen i etterkant. Og send en 
vennlig tanke til Jane Austen, som 
både var en pioner i sin tid og er 
 ganske så aktuell i dag også.  •

Stolthet og fordom
i helsevesenet
- Eller «What to be learned by Miss Bennet and Mr. Darcy» Av Jana Midelfart Hoff, nevrolog og FTV OF Helse Bergen››



ARNE RuNDE, 
Sykehuset Telemark Skien
Jeg er født vestlending hvilket etter-
navnet kan gi et hint om, oppvokst 
flere steder på Østlandet og Tromsø. 
som barn av psykiater ble det mye 
flytting. Gymnaset/videregående gikk 
jeg på i skien og studerte medisin ved 
Katholieke Universiteit Leuven i 
 belgia fra 1982 til 1989, som for øvrig  
er verdens eldste katolske universitet 
fra 1425. sykehusturnustjeneste i Pors-
grunn 1987-88. Ferdig spesialist i gene-
rell kirurgi i 1998 (skien)  og ortoped-
isk kirurgi i 2002. Arbeider på 
ortopedisk avdeling ved sykehuset 
Telemark i skien som har spredt 
 virksomheten på flere steder. 

Tillitsvalgtbakgrunn fra Oslo kom-
munale legevakt i 1993 (kirurgisk), 
senere tillitsvalgt ved ortopedisk av-
deling fra 1998-99, og i Of fra ca.2002. 
Foretakstillitsvalgt ved sykehuset 
 Telemark i noen år, landsrådsrepresen-
tant og styremedlem i Telemark lege-
forening. 

Jeg fikk en oppfordring jeg satte pris på 
og ikke syntes jeg kunne si nei til.  Det  
er interessant og lærerikt å kunne ha en 
viss grad av medvirkning til gode proses-
ser i helsevesenet både lokalt og nasjo-
nalt.  Jeg håper å kunne bidra til det. 

Det er i grunnen flere områder jeg 
ønsker å arbeide med; Arbeidsplaner 
som er hensiktsmessige og realistiske 
både i ordinær drift- som lavdriftperio-
der (les hjelpeplaner sommer). 

stillinger med angitt geografisk 
 arbeidssted.  se på sentrale kontra 
lokale forhandlingsmodeller da  
dagens modell fungerer heller dårlig 
ved enkelte steder. 

Arbeidsgivers disposisjonsrett. 
 Arbeidstid kommer til å bli et sentralt 
tema tror jeg med et ønske fra arbeids-
giver om større disposisjonsrett av 
legene større deler av døgnet. 

CHRISTIAN GRIMSGAARD, 
Oslo universitetssykehus

Jeg jobber som ortoped og hånd-
kirurg i Oslo Universitetssykehus. 
Jeg startet å jobbe som lege ved 
 almenseksjonen på Legevakta i 
Oslo,  har senere jobbet ved syke-
hus av ulik størrelse, Tønsberg, 
Horten, bærum, og nå sist riks-
hospitalet. 

Jeg tror at arbeid i Of-styret gir oss 
mulighet til å bidra til en bedre 
ut vikling i sykehusene

Jeg er opptatt av sykehusorganise-
ring, og vil sikkert engasjere meg på 
dette området. Vi er allerede godt i 
gang med innspill til Nasjonal syke-
husplan. 

Ledelse i sykehus. 
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Spørsmål ved tiltredelse 
i Overlegeforeningens styre
Kort om din bakgrunn og tidligere foreningserfaringer 
Hva er din motivasjon for å ta på deg en periode i overlegeforeningens styre 
Har du et særlig område du ønsker å jobbe med i din periode?
Velg ett tema du tror kommer til å bli sentralt i den kommende perioden!
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TuRID THuNE, 
Helse Bergen, Haukeland

eg er fødd og oppvaksen i den vesle 
bygda sygnefest i Gulen kommune i 
sogn og Fjordane. medisinstudiet  
tok eg i bergen i åra 1977-83. etter  
avslutta turnusten este arbeidde eg som 

allmennlækjar og bydelslækjar i bergen 
sentrum. Frå 1996 har eg arbeidd på 
Hudavdelinga på Haukeland universi-
tetssjukehus der eg no er tilsett som 
seksjonsoverlækjar. Tillitsvaldarbeid 
starta ef først med som overlækjar. 
sidan 2002 har eg vore lokal avdelings-
tillitsvald for OF. I tidsrommet 2005-
2009 var eg vara-FTV i Helse bergen. 
Frå 2005 til eg no vart vald inn som 
styremedlem i OF, var eg landsråds-
representant i OF. Dei to siste åra har 
eg også vore landsstyrerepresentant 
for OF. elles har eg vore mest aktiv i 
fagmedisinske foreiningar, fyrst som 
medlem av styret i Norsk forening for 
allergologi og immunpatologi. (2003-
07) og seinare som leiar i Norsk 
forening for dermatologi og  
venerologi (2007-13). 

For å vere heilt ærleg vart eg nærast 
«sjanghaia» på årsmøtet i vår, eg fekk 

berre 10 min. til å tenkje meg om. men 
når eg no har fått tid til å tenkje meg 
om, er det nok ynskjet om å kunne 
gjere noko aktivt for å påverke proses-
sane som er den viktigaste motivasjo-
nen for å ta på meg vervet. eg vil heller 
delta sjølv for å vere med på å forme 
kvardagen for kollegaene mine og meg 
og sjølv enn å sitje passiv og vente på at 
andre skal ordne opp i det som ikkje 
fungerer.

med lang erfaring frå styreverv i  
fagmedisinske foreiningar og spesiell 
interesse for fagutvikling, vil eg ha 
spesielt fokus på fag, kvalitet og kom-
petanseheving. 

Arbeidstid kjem til å bli det mest sen-
trale tema i denne perioden. Forhand-
lingane til våren kjem til å bli svært 
krevjande.

uLLA DORTE MATHISEN, 
universitetssykehuset Nord-Norge

Jeg er født i Harstad og har en dansk 
mor og en far fra balsfjord i Troms.  
Det var derfor et naturlig valg å s 
tudere i utlandet. Jeg studerte medisin 
i Århus i Danmark fra 1987 til 1994, 
men tok turnustjenesten i Norge, syke-
husturnus på Hamar og distriktsturnus 
i Tranøy kommune på senja. Jeg jobbet 
som kommunelege i Tranøy fra 1996 til 
1998. Fra 1998 til 2002 jobbet jeg ved 

medisinsk avdeling på Harstad syke-
hus som assistentlege. Jeg ble ferdig 
spesialist i indremedisin og nefrologi i 
2010 i Tromsø, der jeg nå jobber som 
overlege. I desember 2011 disputerte 
jeg ved Universitetet i Tromsø.  Av-
handlingen het: The relationship 
 between measured and estimated 
 glomerular filtration rate and 
 cardiovascular risk factors in the 
middle-aged general population.

min karriere som tillitsvalgt startet  
i Tranøy kommune. Jeg har i perioder 
vært avdelingstillitsvalgt på nyremedi-
sinsk avdeling i Tromsø og jeg har vært 
tillitsvalgt for OF i medisinsk klinikk 
på UNN siden januar 2012. siden mai 
2013 har jeg også hatt vervet som 
 varaFTV for OF på UNN.

 
På overlegeforeningens tariffkurs i 
2013 ble jeg spurt om jeg var villig  
til å ta vervet som representant for 
Nord-Norge i styret i OF. Jeg mener  
at det er viktig at Nord-Norge har en 
stemme sentralt i legeforeningen og 
syns det er spennende å være med. 
muligheten til å påvirke prosessene  

i saker som er viktig for både mine 
kollegaer og pasientene kunne jeg  
ikke si nei til.

 
Jeg er opptatt av at leger får gode 
 arbeidsforhold. Det er viktig at vi 
 beholder statusen som dagarbeidere.  
Kvalitet og faglighet bør være i fokus.

 
Arbeidsforhold for leger blir viktig i 
kommende periode. Vi er under press 
fra spekter som ønsker at arbeids-
givers styringsrett utvides bl.a. når  
det gjelder legers arbeidstid. Vårens 
forhandlinger blir krevende.



















JuS foR LEgER:

Arbeidsmiljøloven - noen hovedtrekk

Innlegg av direktør Anne Kjersti Befring, jus og arbeidsliv

T
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ckhoff››
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Arbeidsmiljøloven var i stor grad  
et resultat av forsknings- og 

utviklingsarbeid omkring arbeidslivs-
spørsmål og ny kunnskap om arbeids-
miljøets betydning. mens arbeider-
vernlovgivningen som kom på slutten 
av 1800-tallet, hadde som sitt viktigste 
mål å forebygge ulykker og helsefare i 
fabrikker og annen industri, la ny lov-
givning vekt på psykososiale forhold, 
samarbeid og involvering. 

Det ble rettet oppmerksomhet 
 mot samarbeid mellom ledelsen og 
ansatte og sosial trygghet på arbeids-
plassen, altså langt mer enn ansvaret 
for fysiske omgivelser. Det ble stilt krav 
til hvordan arbeidsmiljøet er organi-
sert og til samarbeid mellom arbeids-
giversiden og de ansatte ved tillitsvalg-
te og verneombud. samarbeid mellom 
arbeidsgivere og arbeidstakere ble 
ansett å være så viktig for å oppnå god 
drift og utvikling av arbeidsplasser at 
det ble stilt lovkrav til både innhold og 
prosess overfor ledelsen i virksomhe-
tene. siden er dette blitt viktige ele-
menter opplæring av ledere. enhver 
leder må kjenne – og innrette seg etter 
arbeidsmiljølovens krav. I tillegg til de 
materielle kravene stilles det en rekke 
krav til fremgangsmåte som skal bidra 
til involvering og opplysning av for-
holdet.  

Arbeidsmiljølovens tre siste kapitler 
handler om hvordan tvister etter loven 
skal behandles, om at Arbeidstilsynet 
skal drive tilsyn med at loven følges og 
om hvilke straffereaksjoner som gis 
dersom loven ikke følges.

Forsvarlig arbeidsmiljø og arbeidstid
Det er et generelt forsvarlighetskrav 
knyttet til arbeidsmiljøet. Ledelsen  
har ansvaret for å tilrettelegge arbeids-
miljøet på en måte som reduserer  
merbelastning på de ansatte. I lovens § 
4-1 (1) heter det:

«Arbeidsmiljøet i virksomheten skal 
være fullt forsvarlig ut fra en enkeltvis 
og samlet vurdering av faktorer i ar-
beidsmiljøet som kan innvirke på 
 arbeidstakerens fysiske og psykiske 
helse og velferd. standarden for sikker-
het, helse og arbeidsmiljø skal til en-
hver tid utvikles og forbedres i samsvar 
med utviklingen i samfunnet.»

Kravet er en såkalt rettslig standard 
som vil være i endring med utviklingen. 
I dag ville det for eksempel  
ikke vært akseptabelt med samme 
risikonivå som for 50 år siden. Loven 
stiller krav til hvordan det skal være  
og til hvordan det kan gjennomføres 
ved systematisk arbeid med helse-, 
miljø og sikkerhet (Hms), internkon-
troll, samarbeid med verneombud, 

arbeidsmiljøutvalg og bedriftshelse - 
t jenesten.  

Det stilles krav til arbeidstid, om 
hvor mye det er tillatt å arbeide i sam-
menheng, i gjennomsnitt og krav om 
hvile. Hovedregelen er i § 10-2, der det 
fremgår at arbeidstidsordninger skal 
være slik at arbeidstakerne ikke ut-
settes for «uheldige fysiske eller psy-
kiske belastninger, og slik at det er 
mulig å ivareta sikkerhetshensyn.»  
I tillegg er det regnet opp flere bestem-
melser som forplikter ledelsen til å 
vurdere tilrettelegging utfra «helse-
messige, sosiale eller andre vektige 
velferdsgrunner» dersom det ikke er  
til vesentlig ulempe for virksomheten. 
Grenser for arbeidstid er inntil 9 timer 
i sammenheng i løpet av et døgn og 
inntil 40 timer i løpet av en uke. men 
begrensningene gjelder ikke for 
 grupper nevnt i § 10-12, som arbeids-
taker i ledende stilling og i særlig 
 uavhengig stilling. 

Det er i samme bestemmelse åpnet 
for at fagforening med innstillingsrett 
etter arbeidstvistloven eller tjeneste-
tvistloven kan inngå tariffavtale som 
fraviker bestemmelsene i dette kapit-
tel. Legeforeningen har inngått slike 
avtaler med Virke, spekter og Ks. 
 Arbeidstilsynet kan også gi samtykke 
til arbeidstidsordninger som fraviker 

Dagens arbeidsmiljølov er fra 1. januar 2006, men ble første gang inn-
ført i 1977 da den erstattet arbeidervernlovgivningen og ble gjort gjel-
dende for alle arbeidstakere. 
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enkelte av lovens bestemmelser på 
gitte premisser. Det forutsetter blant 
annet at partene ikke har kompetanse 
til å etablere den aktuelle arbeidstids-
ordning ved tariffavtale. Departemen-
tet kan også forskriftsregulere unntak 
fra loven dersom «arbeidet er av så 
særegen art at det vanskelig lar seg 
tilpasse bestemmelsene i kapitlet her». 

Loven gir egne regler for barn og 
unge, om permisjon i forbindelse med 
utdanning, fødsel og sykdom. 

Stillingsvern og 
forbud mot diskriminering 
I Norge er det et sterkt stillingsvern. 
Loven inneholder regler om ansettelse 
med blant annet krav om skriftlig 
 kontrakt i alle arbeidsforhold. Arbeids-
avtalen mellom arbeidsgiver og ar-
beidstaker er utgangspunktet for 
 arbeidsforholdet og skal inneholde de 
premisser som er lagt til grunn fra 
partene. Loven inneholder regler om 
oppsigelse og avskjed, der stillings-
vernet i norsk rett kommer til uttrykk 
gjennom strenge kriterier og krav for 
arbeidsgivers mulighet til å avslutte 
arbeidsforholdet. 

Ved oppsigelse er det en rekke form-
krav og krav til prosess i tillegg til det 
materielle vilkåret for oppsigelse i  
§ 15-7. en arbeidstaker har vern mot 
usaklige oppsigelser og kan ikke sies 
opp uten at det er «saklig begrunnet i 
virksomhetens, arbeidsgivers eller 
arbeidstakers forhold». I dette kriteriet 
ligger en avveiing av interesser med 
utgangspunkt i et saklighetskrav. Det 
er gjennom flere rettsavgjørelser sagt 
mer om saklighetskravet og terskelen 
for oppsigelse. Generelt kan det sies  
at det skal mye til og arbeidsgiver har 
dokumentasjonsansvaret. 

Dersom oppsigelsen skyldes «drifts-
innskrenkning eller rasjonaliserings-
tiltak, er den ikke saklig begrunnet 
dersom arbeidsgiver har et annet 
 passende arbeid i virksomheten å tilby 
arbeidstaker. Ved avgjørelse av om en 
oppsigelse har saklig grunn i driftsinn-
skrenkning eller rasjonaliseringstiltak, 
skal det foretas en avveining mellom 

virksomhetens behov og de ulemper 
oppsigelsen påfører den enkelte ar-
beidstaker. 

Det kom nye regler for stillingsvern 
inn i arbeidsmiljøloven i 1977. blant 
annet reglene om midlertidig ansett-
else og retten til å stå i stilling. Hoved-
regelen i norsk rett er faste stillinger. 
Unntak fra dette kravet må fremgå  
av loven. I en nylig avsagt dom fra 
 Høyesterett er det lagt til grunn at den 
langvarige praksisen med midlertidig-
het for leger i spesialisering kan hen-
føres under ett av unntakene, såkalt 
«praksisarbeid». Høyesterett bygget på 
de forutsetninger arbeidsgiversiden 
presenterte med langvarig praksis, 
veiledning og tilsyn og 4 og 6 års stil-
linger. Denne dommen blir tema for  
en egen artikkel.  Loven har også  
regler for hva som skjer med arbeids-
takernes rettigheter når virksomheten 
får nye eiere, såkalt virksomhetsover-
dragelse.  

Det følger av arbeidsmiljøloven et 
forbud mot diskriminering som gjelder 
både ved ansettelse, under arbeidsfor-
holdet og ved avslutning av arbeids-
forholdet. Det omfatter både direkte  
og indirekte diskriminering på grunn 
av politisk syn, medlemskap i arbeids-
takerorganisasjon, seksuell orientering 
og alder. Likestillingsloven gjelder 
diskriminering på grunnlag av kjønn 
og diskrimineringsloven gjelder forbud 
mot diskriminering på grunn av etnisi-
tet, nasjonal opprinnelse, avstamning, 
hudfarge, språk, religion, livssyn eller 
nedsatt funksjonsevne.  

Det er tillatt med forskjellsbehand-
ling som har et saklig formål som er 
nødvendig for utøvelsen av et arbeid 
eller yrke og som ikke er «uforholds-
messig inngripende» overfor den eller 
de som forskjellsbehandles. 

et særskilt spørsmål nå er hvilke 
muligheter den enkelte har til å bli i et 
arbeidsforhold utover de aldersgrenser 
som er satt. spørsmål om muligheten 
til å stå i stilling utover aldersgrenser 
må ses i sammenheng med de rettig-
heter som er etablert til ytelser etter 
samme aldersgrenser, men det kan 

likevel vurderes i lys av diskriminer-
ingsforbudet i arbeidsmiljøloven. 
 Høyesterett tok stilling til dette i en 
avgjørelse fra 2011, der det ble lagt til 
grunn at det er tillatt å si opp arbeids-
takere ved oppnådd 67 års alder der-
som dette er en praksis som gjelder 
alle arbeidstakere som er kjent og 
håndhevet. etter § 15-13 a kan arbeids-
forholdet bringes til opphør når ar-
beidstakere fyller 70 år. Arbeidsgivere 
kan imidlertid se seg tjent med å vide-
reføre ansettelsesforholdet til eldre 
arbeidstakere. mellom 67 og 70 skal 
det foretas en konkret vurdering der-
som arbeidstaker ønsker å stå lengre. 
Det vil da være et spørsmål om ar-
beidstakeren har rett til å stå til 70,  
jf vilkårene over, og hvis ikke: om 
 arbeidstakeren kan få en ordning med 
arbeidsgiveren. etter 70 år er det helt 
og holdent opp til arbeidsgiveren om 
arbeidsforholdet kan fortsette. 

Mer om forarbeidet  
til gjeldende arbeidsmiljølov 
Loven trådte i kraft 1. januar 2006. 
Utgangspunktet for loven var ønsket 
om å videreutvikle arbeidsmiljøloven 
fra 1977. Det ble nedsatt et offentlig 
utvalg som kalles «Arbeidslivslovutval-
get». Utvalget gav en innstilling i NOU 
2004: 5. bondevik II regjeringen la 
fram Ot.prp. nr. 49 (2004-2005) om lov 
om arbeidsmiljø, arbeidstid og stil-
lingsvern (arbeidsmiljøloven) som ble 
vedtatt av stortinget 17. juni 2005. se 
Innst.O. nr. 100 (2004-2005). men den 
10. november 2005 la regjeringen 
stoltenberg II frem forslag til viktige 
endringer i den nye arbeidsmiljøloven, 
Ot.prp. nr. 24 (2005-2006) Om lov om 
endringer i lov 17. juni nr. 62 om ar-
beidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern 
mv. (arbeidsmiljøloven). stortinget 
vedtok disse endringene 20. desember 
2005, se Innst.O. nr. 18 (2005-2006). 
Den nye loven med endringene trådte  
i kraft 1. januar 2006.  •
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1) Innledning
I sommer kom Arbeidsretten med en 
interessant dom som omhandler spørs-
målet om hva som utgjør tariffstridig 
og ulovlig arbeidskamp. I høst stevnet 
spekter Unio og Norsk sykepleierfor-
bund for tariffstridig og ulovlig ar-
beidskamp ved Akershus Universitets-
sykehus HF og Vestre Viken HF. I lys 
av disse to hendelsene, gis det i denne 
artikkelen en nærmere redegjørelse for 
forbudet mot ulovlig arbeidskamp, den 
såkalte fredsplikten. 

I det følgende vil først reguleringen 
av arbeidsforhold og fredsplikten ge-
nerelt behandles, før Arbeidsrettens 
dom fra 15. juli 2013 undergis en nær-
mere gjennomgang. Avslutningsvis  
vil det i lys av rettsutviklingen, reises 
spørsmål ved om det er forhold legene 
og Legeforeningen må være oppmerk-
somme på i sitt ansvar for å overholde 
fredsplikten. 

På nettet (https://legeforeningen.no/
yf/overlegeforeningen/FAQ/ ) vil du 
finne en versjon som også inneholder 
en gjennomgang av spekters stevning 
og tilsvaret fra Unio og NsF. 

2) Regulering av arbeidsforhold
et arbeidsforhold reguleres av flere 
regelsett. For det første kommer flere 
lover til anvendelse, herunder arbeids-
miljøloven og ferieloven. Den individu-
elle arbeidsavtalen inngått mellom 
arbeidstakeren og arbeidsgiveren regu-
lerer viktige betingelser mellom part-
ene. I tillegg reguleres arbeidsforhol-
det av bestemmelsene i tariffavtaler.  

En tariffavtale er definert i arbeidstvist-
loven § 1 bokstav e) slik: 
«e) tariffavtale: en avtale mellom en 

fagforening og en arbeidsgiver eller 
arbeidsgiverforening om arbeids- 
og lønnsvilkår eller andre arbeids-
forhold.» 

Overlegene som arbeider i helse- 
foretak i spekter-området er om- 
fattet av tariffavtalesystemet i spek-
ter-området. Hovedavtalen er inngått 
for 4 år og regulerer hvordan forhand-
linger skal gjennomføres, regler ved 
brudd, medbestemmelse og drøftings-
plikt, samt rettigheter for tillitsvalgte. 
Annethvert år inngås Overenskomsten. 
Den består av flere deler. De mest 
 kjente og praktisk relevante for legene 
er Overenskomsten del A2 mellom 
spekter og Den norske legeforening,  
og de lokale helseforetakenes b-del. 
Tilsvarende avtaler finnes også i  
Virke-området. 

3) Fredspliktens grunnlag og omfang
i) Rettstvister og interessetvister

Fredsplikten har sitt grunnlag i lov-
verk og tariffavtale. Den har to sider, 
den ene siden gjelder fredsplikt i rett-
stvister og den andre, fredsplikten i 
interessetvister.

Innlegget er av Therese Stange Fuglesang, 
juridisk rådgiver i Overlegeforeningen

››

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

Fredsplikten  

– et forbud mot arbeidskamp
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I rettstvister er fredsplikten for alle 
praktiske formål absolutt. rettstvist 
betyr uenighet om tariffavtalens gyld-
ighet, hvordan den skal forstås og om 
den består. slik uenighet kan ikke løses 
ved bruk av arbeidskamp, men skal 
løses rettslig. Hvis det ikke er avtalt å 
bruke voldgift, er det Arbeidsretten 
som skal avgjøre saken. som eksempel 
på en rettstvist kan det vises til saken 
mellom Den norske legeforeningen og 
spekter/OUs om lovligheten av bruk 
av såkalt «hjelpeplan», som ble avgjort 
i april i år. Legeforeningen mente ar-
beidsgiver ikke hadde hjemmel i 
b-delen til å iverksette slik turnus ved 
ferieavvikling ved OUs, men fikk ikke 
medhold av Arbeidsretten. Legefore-
ningen ville i en slik tvist om forståel-
sen av en tariffavtalebestemmelse ikke 
kunne gå til streik for å forsøke å få 
arbeidsgiver med på sin forståelse av 
reglene om endring av turnus i OUs’ 
b-del. Det ville vært brudd på freds-
plikten. 

I interessetvister er utgangspunktet 
det motsatte, nemlig at partene kan 
bruke arbeidskamp for å få gjennom-
slag for sine krav. Interessetvist er 
eksempelvis ønske/krav om høyere 
lønn og bedre arbeidsbetingelser. 
Imidlertid foreligger det begrens-
ninger på når arbeidskamp kan brukes. 
For det tidsrommet partene har avtalt 
at tariffavtalen skal gjelde, består det 
en fredsplikt.  

I arbeidstvistloven § 8 er freds-
plikten beskrevet på følgende måte:

«§8. Fredsplikt
(1)  rettstvist må ikke søkes løst ved 

streik, lockout eller annen arbeids-
kamp.

(2)  Interessetvist må ikke søkes løst 
ved streik, lockout eller annen 
 arbeidskamp før vilkårene i §§ 18 
og 25 er oppfylt. Gjelder interesse-
tvisten revisjon av tariffavtale, må 
dessuten gyldighetstiden for denne 
være utløpt.

(3)  med mindre annet er avtalt, skal den 
tariffavtale og de lønns- og arbeids-
vilkår som gjaldt ved tvistens ut-
brudd, gjelde så lenge streik, lockout 
eller annen arbeidskamp ikke må 
iverksettes etter andre ledd.»

I Hovedavtalens § 12 mellom spekter 
og Akademikerne Helse er fredsplikten 
omtalt slik:

«Hvor det er overenskomst, må 
 arbeidsstans eller annen arbeidskamp 
ikke finne sted så lenge overenskomsten 
gjelder.» 

Tariffavtaler er dermed en form for 
«fredstraktater» mellom partene i 
arbeidslivet og sikrer arbeidsgiverne ro 
for en bestemt periode i kompensasjon 
mot fremforhandlede arbeidsvilkår. I 
tariffperioden er det ikke adgang til å 
forsøke å tvinge frem endringer ved 
bruk av kampmidler. Også trussel om å 
iverksette en slik aksjon vil være i strid 
med fredsplikten. Det er først når ny 
tariffavtale det skal inngås, at det vil 
være adgang til å streike, stenge ar-
beidstakerne ute fra arbeidsplassen 
(lockout) eller annen arbeidskamp. 
selv om fredsplikten ikke uttrykkelig 
hadde vært tariffestet i Hovedavtalen, 
ville fredsplikten likefullt vært gjeld-
ede mellom partene. 

ii) Hva omfattes av fredsplikten?
Fredsplikt gjelder for både det som er 
direkte og indirekte tariffregulert. 
Fredsplikten er begrenset til forhold 
som direkte eller indirekte er ordnet 
gjennom tariffavtale, med den følge at 
helt utenforliggende forhold etter 
omstendigheten kan gi rettmessig 
anledning til arbeidsnedleggelse i 
 tariffperioden. Dette innebærer at 
arbeidskamp kan benyttes for å få i 
stand forhandlinger og eventuell ta-
riffregulering av spørsmål som ikke  
er regulert i gjeldende tariffavtaler, 
uten at dette medfører brudd på freds-
plikten. For å kunne nærmere vurdere 
hva som direkte eller indirekte er 
 omfattet av tariffavtalen, må avtalen 
derfor tolkes.  

Også det som er indirekte regulert  
er som nevnt omfattet av fredsplikten. 
Dette følger av en grunnleggende av-
gjørelse i Arbeidsretten hvor det ble 
uttalt at:

«enhver tariffoverenskomst må 
forutsettes å ta sikte på å tilveiebringe 
en ordning i sin helhet av de arbeids-
forhold, som tariffoverenskomsten 
omhandler». 

Det betyr at det må ses hen til hva 
som skjedde under forhandlingene og 
medfører eksempelvis at krav en for-
handlingspart ikke fikk gjennomslag 
for i forhandlingene anses for å være 
tariffregulert. 

Fredsplikten omfatter også beslut-
ninger arbeidsgiver treffer som ledd i 
styringsretten. som utgangspunkt vil 
det derfor være brudd på fredsplikt-
normene å aksjonere mot arbeidsgivers 
beslutning om eksempelvis omorgani-
sering. Imidlertid er ikke arbeidstaker-
ne avskåret fra arbeidskamp dersom 
aksjonen er en politisk meningsytring. 
Her kan det oppstå vanskelig grense-
dragninger, men det avgjørende for 
lovligheten av en aksjon vil være 
 formålet med den. 

iii) Hva er arbeidskamp?
Av arbeidstvistloven fremgår følgende 
definisjoner av streik, lockout og plass-
oppsigelse: 

«f ) streik: hel eller delvis arbeids-
stans som arbeidstakere i fellesskap 
eller i forståelse med hverandre 
iverksetter for å tvinge frem en løs-
ning av en tvist mellom en fagfore-
ning og en arbeidsgiver eller arbeids-
giverforening. som ledd i en streik 
regnes også når vedkommende be-
drift søkes sperret for arbeidskraft.
g) lockout: hel eller delvis arbeids-
stans som en arbeidsgiver iverksetter 
for å tvinge frem en løsning av en 
tvist mellom en arbeidsgiver eller 
arbeidsgiverforening og en fagfore-
ning, uten hensyn til om andre ar-
beidstakere tas inn istedenfor de 
utestengte. som ledd i en lockout 
regnes også når de utestengte ar-
beidstakerne søkes hindret i å få 
annet arbeid.
h) plassoppsigelse: oppsigelse av 
arbeidsavtaler med det formål å 
iverksette streik eller lockout.»
som det fremgår av definisjonen av 

streik foreligger det både objektive og 
subjektive vilkår som må være oppfylt. 
Arbeidsstansen må for det første være 
et ledd i en aksjon for å få løst en tvist, 
og arbeidstakerne må også opptre i 
fellesskap med hverandre. som det 
fremgår av definisjonen av fredsplikten, 
omfattes også «annen arbeidskamp».  
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4) Arbeidsrettens dom av 15. juli 2013 
– ulovlig arbeidskamp

saken omhandlet spørsmålet om 
det hadde skjedd en tariffstridig og 
ulovlig aksjon fra Norsk Lokomotiv-
mannsforbund (NLF) og forbundets 
medlemmer knyttet til CargoNets 
As’ beslutning om driftsmessige 
endringer, og om formålet med 
aksjonen var å få bedriften til å 
omgjøre sin beslutning. For  
det tilfellet det ble funnet å ha 
vært en aksjon, og aksjonen ikke 
var initiert av NLF, skulle det også 
vurderes om NLF hadde iverksatt 
tilstrekkelig tiltak for å stanse  
aksjonen. 

etter gjennomføring av flere drøft-
elser og klare innsigelser fra NLF, 
besluttet CargoNets å nedlegge flere 
stasjoneringssteder (en beslutning 
arbeidsgiver kan gjøre i kraft av styr-
ingsretten). I etterkant av dette opp-
levde CargoNets store problemer med 
å få dekket vakter og med å få god-
kjent endringer i tjenesten. Ledelsen  
i CargoNets sendte da ut en melding 
til alle lokomotivførerne hvor de 
 orienterte om at de hadde merket en 
«holdningsendring» og at de håpet 
dette ikke hadde sammenheng med 
beslutningene om nedleggelse av 
stasjoneringssteder. som svar på 
 meldingen orienterte Forbundsleder  
i NLF om at det «fra forbundets side 
ikke er gjort noe som skulle skape en 
slik situasjon på bakgrunn av drøftelser 
og uenighet mellom partene». Cargo-
Nets svarte umiddelbart og ba NLF  
om å gå ut til sine  medlemmer og 
«oppfordre» til å «vise fleksibilitet,  
slik de alltid har gjort». seks dager 
senere sendte NLF ut et informasjons-
skriv til sine medlemmer hvor det 
blant annet ble formidlet et vedtak fra 
en tillitsvalgtkonferanse avholdt noen 
dager tidligere hvor medlemmene ble 
oppfordret til «å bidra som normalt  
og sikre normal drift». 

spekter og CargoNets tok deretter  
ut stevning mot LO og NLF for ulovlig 
arbeidskamp. 

Det Arbeidsretten først tok stilling 
til var hvorvidt NLF hadde kommet 
med uttalelser som måtte anses som 
varsel/meddelelse/trussel om bruk av 

kampmidler. I et informasjonsskriv til 
NLFs medlemmer var det uttalt følg- 
ende: «NLF vil ta i bruk de nødvendige 
tiltak for å stoppe CargoNets bruk av 
styr ingsretten i disse sakene og krever 
CargoNets tilbake til en samarbeids-
linje. Dette innebærer blant annet 
rettslige og organisa toriske tiltak.» 
Under vitneavhør av fagforbundsled-
eren ble det uttalt at «rettslige skritt» 
var fulgt opp med innhenting av en 
juridisk beslutning og «organisatoriske 
tiltak» var blant annet avholdelse av 
ekstraordinær tillitsvalgtkonferanse. 
rettens flertall kom til at innenfor de 
rammer fredsplikten oppstiller har et 
fagforbund vide rammer til å ivareta 
sine medlemmers interesser og at 
 «organisatoriske tiltak» må anses å 
romme et vidt spekter av tiltak. 
mindretall mente imidlertid at fag-
forbundets samlede opptreden lå 
 utenfor det de kunne foreta seg 
 innenfor fredspliktens rammer. 

Den neste problemstillingen var  
om lokomotivførernes nektelse av  
å påta seg ekstravakter og godta 
endringer i oppsatt tjeneste kunne 
anses om arbeidskamp. Innledningsvis 
viste flertallet til at  aksjonen måtte 
være gjort i «fellesskap og i forståelse 
med hverandre», og at ettersom det 
ikke er krav om uttrykkelig avtale, kan 
slike situasjoner ofte medføre vanske-
lig bevisspørsmål. spørsmålet må ofte 
avgjøres med grunnlag i mer eller 
mindre sikre indisier. som eksempel 
på «felles forståelse» nevnes det å si 
opp når man vet eller tror andre opp-
sigelser vil komme og at oppsigelsen  
er ment som et ledd i en fellesaksjon. 
Arbeidsretten viste her til en dom  som 
omhandlet 20 jordmødre som sa opp 
sine stillinger, og hvor det uttales 
 følgende: 

«Det er da grunn til å peke på at den 
tariffrettslige fredsplikt ikke er til hinder 
for at arbeidstagere individuelt sier 
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opp sine stilinger. Den enkelte arbeids-
tagere har full rett til å si opp sine 
 stillinger på grunn av misnøye med 
arbeidsforholdene, eller av andre 
 grunner. Dette gjelder også selv om  
de i større eller mindre grad gir opp-
sigelser samtidig og i forståelse med 
hverandre. Oppsigelsene blir ikke 
 derved en tariffstridig aksjon hvis 
 hensikten faktisk er at de enkelte vil 
slutte i de stillinger de sier opp fra. 
Derimot vil oppsigelser være tariff-
stridige dersom arbeidstakerne ikke 
har til hensikt å slutte i sine stillinger, 
men formålet er å fremtvinge en 
 løsning av en tvist om lønns- og eller 
 arbeidsvilkår og hensikten fra arbeids-
tagerne side er at de skal fortsette i sine 
stillinger, eventuelt etter å ha søkt dem 
påny, hvis deres krav imøtekommes.»

Flertallet presiserte videre at det 
avgjørende er ikke at lokomotivførerne 
i og for seg står fritt til å nekte å påta 
seg ekstraarbeid. Det ble vist til en 
dom fra 1994  hvor det blant annet 
fremkommer: 

«Det er et grunnleggende prinsipp  
i vår arbeidsrett at arbeidskamptiltak 
ikke tas i bruk som middel i tvister som 
er undergitt fredsplikt etter tariffav-
talen. Interessetvister er det. Tiltak 
som i en slik sammenheng har karakter 
av aksjonsforankret press, vil være 
tariffstridig arbeidskamp. Det er like-
ledes sikker rett at opptreden som den 
enkelte arbeidstaker i og for seg kan  
ha full rett til, i en slik sammenheng 
kan være i strid med fredsplikten.» 

Arbeidsretten viste til at den type 
ekstraarbeid og fleksibilitet som et 
betydelig antall lokomotivførere hadde 
motsatt seg, var nødvendig for å gjen-
nomføre normal trafikkavvikling. Det 
ble funnet bevist at i normale sammen-
henger var det tilstrekkelig å kontakte 
to eller tre lokomotivførere for å få en 
til å stille opp. I denne situasjonen var 
det på det meste kontaktet 48 lokomo-
tivførere som enten sa nei eller unnlot 

å svare på henvendelsen. I tillegg ble 
meldinger sendt på lukkede grupper  
på Facebook ansett som forhold som 
underbygget at det var tale om en 
 aksjon. etter rettens syn kunne det 
ikke ses at et så vidt «massivt og ens-
artet reaksjonsmønster til samme tid 
kunne forklares på annen måte enn  
at i hvert fall et betydelig antall av 
lokomotiv førerne hadde valgt en slik 
fremgangsmåte som en reaksjon på 
arbeidsgivers beslutning for på den 
måten å legge press på arbeidsgiver». 
rettens konklusjon ble dermed at det 
hadde foregått en ulovlig aksjon i strid 
med  fredsplikten. 

NLF ble også dømt for ikke å ha 
«forholdt seg så klart og aktivt som  
det må kreves når dets medlemmer 
gjennomfører tariffstridige aksjoner 
som medfører betydelige drifts- 
konsekv enser». CargoNets hadde  
vist til en vesentlig økning i antall  
innstilte avganger grunnet lokomotiv-
førernes vegring til å påta seg vakter. 
Tariff parter har aktivitetsplikt for å 
avverge ulovlige aksjoner blant sine 
medlemmer og her gikk det blant  
annet seks dager fra forbundsleder i 
NLF ble gjort kjent med at CargoNets 
merket en «holdningsendring» til for-
bundet gikk ut og oppfordret sine med-
lemmer til «å bidra som normalt med å 
sikre en normal trafikkavvikling». 

5) Rettstilstandens betydning 
for legens fredsplikt
som saken om lokomotivførerne (og 
stevning og tilsvar i «spekter – Unio/
NsF» saken) viser, er omfanget av 
fredsplikten til tider uklar. For legens 
del kan oppsigelse(r) av UTA-tid i 
forbindelse med arbeidsgivers gjen-
nomføring av såkalte «hjelpeplaner» 
ved ferieavvikling, være et forhold som 
kan stå i et uavklart forhold til freds-
plikten. Utgangspunktet er imidlertid 
klart, og det er at alle leger har rett til 
innen de oppsigelsesfristene som 

 gjelder, å si opp sin UTA-tid med 
 arbeidsgiver. Imidlertid kan denne 
retten ikke benyttes som arbeidskamp. 
Det vil medføre brudd på fredsplikten. 
Dersom man sier opp sin UTA-tid fordi 
man ønsker å jobbe mindre, er dette 
som nevnt som utgangspunkt innenfor 
det man har rett til. sier man den opp 
som en reaksjon på gjennomføring og 
konsekvensen av innføring av hjelpe-
plan, og vet/antar at andre også vil 
gjøre det, vil det lett medføre en ulov-
lig og tariffstridig arbeidskamp. Det er 
som tidligere nevnt formålet og hen-
sikten med oppsigelsen som er avgjør-
ende, og med det følger den usikkerhet 
og risiko som må knyttes til den even-
tuelle bevis- og indisievurderingen 
som senere må gjøres, hvis en slik 
 situasjon skulle ende i Arbeidsretten. 
både leger og tillitsvalgte bør være  
seg ansvaret bevist når det gjelder 
forplikt elsen til å overholde freds-
plikten. 

betydningen av ulike ytringer på 
sosiale medier ved vurderingen av  
hva som anses som arbeidskamp, må i 
nåværende situasjon sies å være rela-
tivt uavklart. Dersom saken mellom 
spekter og Unio/NsF blir avgjort av 
Arbeidsretten, vil nok dette være et 
forhold som Arbeidsretten må vurdere 
i større omfang enn det som ble gjort i 
lokomotivførersaken. Det vil i så fall 
være interessant å se hvilken retning 
Arbeidsretten vekter slike ytringer sett 
opp mot fredsplikten.   •

  i) Arbeidstvistloven 27. januar 2012 nr. 9 (LOV-2012-01-27-9)
  ii) Andersen: Fra arbeidslivets rett side 366
  iii) ArD 1920-21 s. 155
  iv) ArD 1998 s. 148
  v) ArD 1994 s. 246
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VINEET NAyAR

«EMPLOyEES FIRST, CuSTOMERS SECOND: 

TuRNING CONVENTIONAL MANAGEMENT uPSIDE DOWN»  

Harvard business Press
boston, massachusetts 2010
IsbN978-1-4221-3906-6

BRODECKS RAPPORT

LE RAPPORT DE BRODECK

PHILIPPE CLAuDEl

 

BokAnmeldelse:
Av Arild Egge Av Ulla Dorte Mathisen

Med fokus på  arbeids-
miljø, er ledelseslitte-

ratur relevant. Denne lille 
boka er lettlest og har et 
radikalt og etterspurt bud-
skap for mange av  oss som 
strever med å orientere oss 
på jobb i «Fabrikken».  For-
fatteren   forteller i første 
person om hvordan han 
snudde en negativ utvikling 
i ett av verdens største It 
selskaper (HCLT) etter at 
han overtok sjefsstolen i 
2005.  Veien ble til mens han 
gikk og metoden fremstår 
som intuitiv – i noen grad. 
Han var selvsagt en erfaren 
leder da han ble invitert til å 
overta ledelsen.

Det er en suksess historie, 
selvsagt. Prosessen besto av 
fire faser der alle hadde 
 fokus på den ansatte.  eksis-
terende organisasjon støttet 
ikke først og fremst «produk-
sjonsleddet» – kontakten med 
kunden som han betegner 
som «the value zone». Her 
kan vi se paralleller…

Uten å røpe for mye opp-
søkte han først alle enheter 
og fortalte om behov for 

endring og fokuserte på 
muligheter. Han bygde tillit 
gjennom en kulturendring 
med fokus på åpenhet (trans-
parency) og dialog. Han 
snudde pyramiden og gjorde 
alle andre ledd til støttefunk-
sjoner for «the value zone» 
– med effektivisering og 
produksjonsøkning som 
følge.  Til slutt  overførte han 
ansvaret for endring til de 
ansatte – produksjonsleddet.

en bedre beskrivelse av 
«bottom-up prosess» i 
«Top-down tider» skal man 
lete etter. Kanskje mager 
trøst, det hjelper meg lite 
bare å finne trøst i boka. 
Kanskje vi skulle gi en til 
våre respektive direktører til 
jul – årets julegaveaksjon? •

Sommerens beste leser-
opplevelse ble denne 

lille boken av Philippe  
Claudel, en for meg ukjent 
forfatter. Det er en dyster 
historie som fortelles.

brodeck bor med sin lille 
familie i en landsby i sentral- 
europa. Der har han slått 
seg ned etter at han har vært 
utsatt for tortur og ydmykel-
ser under den store krigen. 
en dag kommer det en frem-
med til landsbyen, de Anderer. 
Han tar inn på landsbyens 
eneste overnattingssted.  
De Anderer er en fargerik 
person, med fine klær og 
fine manerer. en kveld bro-
deck kommer til vertshuset 
har de mannlige innbygger-
ne i den lille landsbyen tatt 
livet av de Anderer. De ber 
brodeck skrive en rapport 
om hendelsen. De håper  
på at rapporten beskriver 
hendelsen slik at de kan 
renvaskes for skyld. brodeck 
føler seg tvunget til å skrive 
rapporten, men han starter  
i hemmelighet også en be-
retning om sine egne opp-
levelser under krigen. 

Dette er en fortelling om 
ondskap og om hvordan 
fellesskapet kan begå onde 
handlinger som en enkelt-
person aldri ville begått 
alene. Dette gjelder både i 
det lille landsbysamfunnet 
og i storsamfunnet. Parallel-
lene til 2. verdenskrig er der, 
men tid og sted er maskert 
slik at vi forstår at dette kan 
foregå hvor som helst og til 
alle tider.

På tross av det dystre bud-
skap er det en roman med et 
poetisk og vakkert språk.

Anbefales!  •
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2 dl sammalt grovt rugmel
2 dl lettkokte havregryn
2 dl havrekli
2 dl solsikkekjerner
2 dl sesamfrø
1 dl linfrø
1 dl kruskakli
1 ts salt
7 dl vann

•   Bland sammen alle ingrediensene i 
en bolle og la det stå å svelle i 30 min.

•     Legg bakepapir på stekebrett, smør 
disse godt, og bruk en slikkepott til å 
klemme deigen utover.

•  Brettene settes inn på 1. og 3. rille  
på 160 grader varmluft. Stek knekke-
brødene i 10 min. 

•  Ta ut begge brettene og skjær  
deigen opp i passelige store knekke-
brødbiter med et pizzahjul mens 
deigen ennå er myk.

•  Sett deretter stekebrettene inn i 
 ovnen igjen i 30 min. – senk tempe-
raturen til 140 grader.

•   Etter 30 min. tas brettene ut igjen for å 
bytte plass i ovnen – stek i 30 min. til. 

•    Knekkebrødene kan godt være litt 
bleke, pass i alle fall på at de ikke  
blir for brune, da smaker de brent.

•   Ta knekkebrødene ut av ovnen og 
fjern bakepapiret mens de er lunkne. 
Kjøles på rist og legges i tett boks. 

Hjemmelagde, sunne og kjempegode 

(blir ca. 4 stekebrett, alt etter hvor tykke man vil ha dem. 
bruker du halv porsjon og vil ha de tynne så passer det akkurat til 2 stekebrett)

God appetitt!

knekkebrød
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››

kryssord:

Kryssord av Rolf Bangseid

Send inn løsningssetningen til 
edith.stenberg@legeforeningen.no 
innen 10.01.2014. 3 heldige vinnere 
belønnes med flax-lodd.

Det hele blandes sammen, og blandes 
så med japansk ris. Dersom man vil 
ha en mer voksen smak på kakene 
kan det også tilsettes 4 ss konjakk.  
Vil du ha mørkere kaker bruker du noe 
sukkerkolør. Kakene settes ved hjelp 
av 2 spiseskjeer på brett dekket med 
matpapir. Her står de 1-2 dager til 
tørking før de legges i kakeboks.

5 egg
500 g melis

Vispes til eggedosis
Tilsett 2 ss kakao

Mens eggedosisen vispes smeltes:
1 pakke delfiafett
2 plater kokesjokolade

Fra Arne Laudal Refsum››Risboller
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FaMe

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

så er det siste gangen undertegnede 
griper pennen fatt i dette organet. Fire 
år som Fame-leder i en ellers ganske 
travel hverdag bør vel rekke. Derfor  
vil jeg innlede med å takke Overlege-
foreningen for at de stiller spalteplass 
til disposisjon både for Fame og til 
presentasjon av våre, etter hvert, 45 
fagmedisinske foreninger. Dernest vil 
jeg få takke for de hyggelige bevisene 
på at det jeg har skrevet, faktisk blir 
lest og verdsatt! Til sist i denne om-
gangen, takk til min gamle venn og 
samarbeidspartner edith stenberg, 
leder av Ofs sekretariat.

stortingsvalget er over, nye koster 
har startet feiingen. Jeg bemerker at  
de ikke på noen måte har fått sine  
«100 dagers arbeidsro», som er vanlig. 
Hei hvor det går, og så raskt som alle 
har glemt sine egne synder, helt opp til 
regjeringsskiftet. Det er nok mange 
som er takknemlig for at norsk presse 
har en kort og meget selektiv hukom-
melse. Jeg reflekterer over det artige i 
at det er gamle «raddiser» som nettopp 
er de som refser sine kolleger i media 
for den overfladiskheten og «grunn-
heten», selektiviteten som preger 
 media. 

Finn sjue- dere husker vel han fra 
60-70 åra? Han har fått pepper fordi 
han kritiserer sine yngre (?) kolleger 
for at de er dårlig på avdekning av 
underliggende årsaker og problemer, 
og ikke har øyne åpne for åpenbare 

kritikkverdige forhold. Og foran meg 
ligger rune slagstads artikkel i Klasse-
kampen om «byråkratisk erfarings-
resistens», som omhandler OUs- 
 fusjonen og en del «godsaker» som 
mange har visst om, men ikke villet 
(eller kunnet) eksponere. mye av det 
har han tidligere kommentert i  
«Tidsskriftet». Og det i en uke der det 
overveies om det skal opprettes en 
høring om Oslo- prosessen, og Fylkes-
legen har åpnet en tilsynssak mot 
barneav delingen på rikshospitalet!  
Hvor skal dette ende?? Og hvor farlig 
kan media vært når en kunnskaps-og 
utdanningsminister fra Høyre rekla-
merer for en avis fra det ytterste ven-
stre? Hva var det eva Joly egentlig sa 
om Norge?

Jeg synes nå at de nye kostene skal  
få tid til å vise hva de kan klare av det 
de har lovet. Legeforeningen er på 
banen mht en nasjonal sykehusplan, 
som politikerne også er opptatt av. 
Denne er nødvendig i samband med  
en mulig oppløsning av foretaks-
modellen i overskuelig framtid. Dette 
vil, sammen med en evaluering av 
samhandlingsreformen, tvinge fram 
flere fastlegestillinger, flere avtale-
spesialister for å avlaste sykehus-
poliklinikkene, og flere intermediær-
plasser i kommunene. Om en ønsket  
og nødvendig kommunesammenslåing 
blir offer for et Gyntsk «gå utenom,  
sa bøygen» blir interessant å se. 

etter 20+- års prat ser det også ut  
til at det kan bli noe mer realiteter av 
kvalitetsforbedringspratet. men da  
må en igjen tillate seg å se på både 
strukturer og prosesser i beste Dona-
bedian- stil, og til og med innrømme at 
det noen ganger må koste. Fra min lille 
plass i meldeordningen i Kunnskaps-
senteret får jeg innsyn i ganske mange 
meldinger som beskriver situasjoner 
som kanskje kunne vært unngått med 
noe økning av ressurser = tid/plass/
personell, forbedrede kommunikasjo-
ner og tid til å gjennomgå og forbedre 
rutiner og gjøre dem praktiske. Og så 
var det det med vikarene som ikke har 
tilgang til dataprogrammene! Og IT 
som ikke kommuniserer. Det er en god 
del igjen å løse.

Vil fagligheten kunne overleve en 
kompakt helsebyråkratisk styringselite 
med tette indre bånd (slagstads ord), 
helseøkonomiske og prioriteringsmes-
sige overordnede hensyn og nye medi-
sinskteknologiske framstag? Tiden vil 
vise- lykke til! 

Av leder i FaMe Rolf S. Kirschner››

Kjære kolleger
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Primærområder
Tidlig kompleks  
rehabilitering i institusjon:
rehabilitering etter akutte skader/
sykdom med omfattende og kompleks 
funksjonsnedsettelse, organisert i be-
handlingskjeder med akuttavdelinger. 
Vanlige pasientgrupper er ryggmargs-
skader, hodeskader, hjerneslag, multi-
traume, amputasjoner mm. Jo tidligere 
etter en skade rehabiliteringen igang-
settes, dess bedre er utsiktene til 
 betydelig funksjonsgjenvinning.

Planlagt kompleks 
rehabilitering i institusjon:
rehabilitering for enkeltpersoner eller 
grupper med omfattende og kompleks 
funksjonsnedsettelse og fallende funk-
sjon over tid. Pasienter som har et 
pågående samlet opplegg lokalt be-
høver tidvis et utvidet rehabiliterings-
tilbud. Vanlige pasientgrupper har 
følgetilstander etter ryggmargsskader, 

hjerneskader, hjerneslag og multi-
traume, lungelidelser, hjertelidelser, 
muskel- og skjelettlidelser, sammen-
satte lidelser og sjeldne diagnoser som 
marfans, Osteogenesis Imperfecta mm.

Polikliniske tilbud, ambulante
 tilbud, vurderingsopphold 
og dag-/ gruppetilbud.
Den største aktiviteten er rettet mot 
pasienter med muskel- og skjelett-
problematikk, herunder nakke-/ 
skulder-/ryggplager, men omfatter også 
gruppene med omfattende og komplekse 
funksjonsnedsettelser  omtalt over. eks-
empler på vanlig  ambulant virksomhet 
er tverrfaglige vurderinger av pasienter 
med store sammensatte fysiske, kognitive, 
 psykiske og sosiale problemer bosatt 
hjemme eller i kommunal institusjon.

Spesialkompetanse
Legespesialistene i fysikalsk medisin 
og rehabilitering har spesialkompe-

tanse i spennet fra medisinskfaglig 
ledelse av tverrfaglige grupper med kart- 
legging og behandling av komplekse, 
sammensatte funksjonsnedsettelser til 
utredning og behandling av plager i 
bevegelsesapparatet:

Kartlegging av funksjon:
For å nå pasientens mål om økt  
deltag else i daglig- og samfunnsliv 
(herunder arbeidsliv), kartlegges 
 helsetilstand, kroppsfunksjoner,  
aktiviteter, deltak else samt individ  
og omgivelsesdimensjoner, for å av-
klare i hvilken grad det foreligger  
et rehabiliteringspotensiale. Lege-
spesialist leder et tverrfaglig team  
som ofte omfatter sykepleier, fysio-
terapeut, ergoterapeut, sosionom/
attfør ingskonsulent, logoped, 
ortopediing eniør,  idrettspedagog. 
Andre grupper som nevropsykolog, 
pedagog og andre legespesialister er 
ofte nødvendige i kartleggingen.

Norsk forening for 
fysikalsk medisin og rehabilitering

NFFRs medlemmer driver avansert utredning,  
behandling og helhetlig, tverrfaglig rehabilitering,  
i spennet fra plager i bevegelsesapparatet til 
 omfattende og komplekse funksjonsned settelser.

›› Av Tom Tørhaug og Ottar Berg
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Utarbeiding av plan 
for og gjennomføring av tiltak:
Aktuelle tiltak for å nå økt deltagelse  
i daglig- og samfunnsliv (herunder 
arbeidsliv) omfatter trening  (fysisk/
målrettet funksjonsrettet, språk, svelg, 
kognitiv mv.) og kompensatoriske til-
tak med hjelpemidler (ortoser, prote-
ser, forflytningshjelpemidler, fysisk 
tilrettlegging mv.) og spesifikk medi-
sinsk behandling. Tiltakene inngår  
ofte i en individuell plan for pasienter 
med kompleks sammensatt funksjons-
nedsettelse.  Legespesialisten har 
 kompetanse i disse pasientenes  
spesielle medisinske utfordringer,  
som for eksempel kognitive skader,  
sår, indremedisinske problemstillinger, 
arbeidsfysiologi, spastisitet, psykologi 
mv.

Samhandling:
Legespesialisten sikrer god samhand-
ling på tvers av nivåer og tydelige, 
spesialtilpassede tiltakspakker med 
klart ansvar. Det skjer gjennom sam-
handling med pasient og tverrfaglig 
team og i et større nettverk av pårør-
ende, arbeidsgiver og et bredt spekter 
av lokale aktører, for eksempel hjem-
mesykepleie, primærlege, lokale fysio-
terapeuter/ergoterapeuter, NAV mfl. 

Den tidlige rehabiliteringen er organi-
sert i behandlingskjeder hvor vanlige 
samarbeidende sykehusavdelinger er 
innen nevrologi og ortopedi.

Plager i bevegelsesapparatet:
et vesentlig arbeidsområde er plager  
i bevegelsesapparatet (muskler og 
skjelett), og omfatter alt fra ren poli-
klinisk utredning og diagnostikk (bil-
leddiagnostikk inkl. ultralyd) til større 
tverrfaglige kartlegginger og behand-
ling individuelt og i grupper.

Rådgiverfunksjoner:
Legespesialistens spesielle kompe - 
tanse i funksjonsvurderinger er  
attraktiv ellers i samfunnet, og 
 benyttes blant annet ofte av NAV  
og i forsikringsbransjen.

Nøkkeldata
Totalt sett er det per 2013; 174 godkjente 
spesialister, hvorav 141 er yrkesaktive 

under 70 år. blant disse er det 38,5 % 
kvinner, hvilket er noe høyere enn for 
alle spesialiteter samlet. Av ikke-spesi-
alistene er de aller fleste mellom 30-50 
år, og 72,5 % er kvinner.  Av spesialiste-
ne er 65 kvinner og 81 menn, av ikke- 
spesialistene er 45 kvinner og 17 menn, 
pensjonistene er 31 menn og 2 kvinner.  
(Tall fra Legeforeningen, sept 2013)

De fleste større sykehus har egne 
avdelinger med poliklinikk og senge-
avdeling. I tillegg arbeider legespesia-
lister i private rehabiliteringsinstitu-
sjoner / de spesielle helseinstitusjoner 
som også er en del av spesialisthelse-
tjenesten.  Prosentandelen med dok-
torgrad ligger på omlag samme nivå 
som i øvrige medisinske spesialiteter. 
Det er professorater og undervisning i 
fysikalsk medisin og rehabilitering ved 
våre universitetssykehus.  •

NFFR – for mer info se også vårt nettsted, gå inn via Legeforeningens hjemmeside 
http://www.legeforeningen.no/id/56731
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