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Det nye styret har kon-
stituert seg og er godt
i gang. Det har mid-
lertid allerede vært to
utskiftninger i det Kri-
stoffer Hochnowski har
kommet inn i 
styret som vara etter at
Morten Sandelien
dessverre har trukket

seg som årsmøtevalgt styremedlem, og en
utskiftning i YLF-representasjonen har brakt
Jon Håkon Malmer-Høvik inn og Kristian 
Kristiansen til varaplass. Vi har fått ny 
redaktør, Johan Høljer, og dette blir sammen
med ham vårt første BLF – nytt. Vi er svært
glad for at han har tatt på seg vervet! 

Det nye året har hatt en turbulent start for de
av oss som er tilknyttet Vestre Viken 
helseforetak. Ikke nok med at man har vært
midt oppe i organiseringen av foretaket og
med å etablere klinikkstrukturen, så har to
store saker knyttet til avvikshåndtering ved
henholdsvis kirurgisk avdeling i Asker og
Bærum og fødeavdelingen i Kongsberg 
preget dagsordenen og medias forsider.
Dette har gått sterkt inn på de involverte og
man har måttet ta i bruk ekstraordinære 
tiltak for å sikre forsvarlig pasientbehandling
i denne perioden. Jeg ønsker ikke å dvele
mer ved disse sakene, men har et håp om at
man etter denne krisen kommer ut med et
bedre tilbud til pasientene enn før og en  
organisasjon som har vist evne til god 
krisehåndtering og evne til læring.  Det er ikke
tvil om at disse sakene har satt fokus på hvor
viktig ryddig pasienthåndtering og god kvalitet
på tjenestene vi yter er.  

Ett element som påvirker kvaliteten i 
tjenestene sykehus leverer er tilstanden til
bygningsmassen og det medisinsk tekniske
utstyret. Dette krever investeringer. I det 
vedtatte budsjettet for Vestre Viken er det fo-
reløpig kun lagt opp til et investeringsnivå på
50 millioner for å vedlikeholde og i 
teorien videreutvikle varige verdier for 

ca 3,5 mrd.  Administrasjonen i Vestre Viken
har beregnet at 388 millioner per år vil være
et nivå som økonomisk sett er det 
riktige for å opprettholde disse verdiene.
Gjennomsnittsalderen til det medisinsk 
tekniske utstyret i Vestre Viken er nå 10 år og
det er et betydlig etterslep på investeringer.
Når vi vet at det totale budsjettet er på ca 
6 mrd.  blir det lave investeringsnivået
ytteligere satt i relieff. Samtidig er likviditeten
svært anstrengt. Dette bidrar ikke til å skape
gode rammer omkring utviklingen av 
sykehusene våre. En regnskapsteknisk 
endring der skillet mellom driftsbudsjett og
investeringsbudsjett bortfaller er vedtatt av
Helse Sør Øst med virkning fra i år. 
Intensjonen er å frigjøre penger til 
investeringer via ”overskudd” på driften, men
vi vet ennå ikke om dette hvordan dette slår
ut og om det er realistisk. Erfaringen hittil har
vært at de fleste helseforetak ikke har hatt
særlig overskudd på driften, og inntekts-
modellen er vel strengt tatt heller ikke laget
for det.

I primærhelsetjenesten er det vel litt stille før
stormen og en avventer konturene av 
regjeringens samhandlingsreform. En aktuell
sak for i første rekke dagens allmennleger,
men også de som tenker på å drive privat
praksis i fremtiden er saken om endringer i
syke og pensjonsordningen (SOP) for leger
sine vedtekter. Denne saken har nylig vært
på høring og vil bli diskutert på Lands-
styremøtet i mai, men går i korthet ut på
reduksjoner i ytelsene fra SOP. Det betales
som kjent ikke lenger midler til fondet og 
utgiftene overstiger nå kapitalinntektene, med
store beregnet forpliktelser i fremtiden. En 
foreslår nå et skille, med særlig reduserte
ytelser for medlemmer autorisert etter
1.1.1993. Bakgrunnen for dette tidspunktet er
at det var siste gang det ble betalt inn midler
til fondet  over  normaltariff-forhandlingene.
Dette vil sikkert vekke debatt. Jeg vil be 
interessert medlemmer  sette  seg   inn i
saken  og  gjerne delta i debatten  frem  mot
Landsstyremøtet.

Lederen har ordet:
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Styret arrangerte den 3. mars et medlems-
møte med Vestre Viken sin ledelse som 
innledere og også tilstedeværelse av fag-
direktør og forhandlingsdirektør i Lege-
foreningen. Jeg synes det ble et godt møte
med mange gode spørsmål fra medlemmene.
Jeg vil imidlertid beklage at dato for møtet ikke
kom med på innkallingsbrevet, selv om dette
ble forsøkt rettet med en email til alle 
medlemmene så snart dette ble oppdaget. 

Harald Bergan, leder BLF. 
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Barneavdelingen 
i det nye Vestre Viken HF

I forbindelse med omorganiseringen av Vestre
Viken HF vil barneavdelingen ved Sykehuset 
Buskerud overta ansvaret for Asker og Bærums
barnebefolkning fra Rikshospitalet. Det fører til en
70% økning i barnebefolkningen vi betjener. Barne-
avdelingen feiret sitt 30-års jubileum 12 februar, og
disse to begivenhetene til sammen har motivert oss
til å iverksette en relativt stor ”make-over” av
avdelingen.

Vi skal i løpet av året prosjektere og bygge om
nyfødt intensiv til Norges første nyfødtavdeling hvor
foreldre er tilstede med barna sine 24 timer i 
døgnet 7 dager per uke. NI har fått tildelt betydelig
større arealer som skal bygges om til rom hvor 
foreldre og barn kan være sammen hele tiden. Dette
gjøres etter en modell fra Uppsala og Stockholm
som i noen år har drevet etter en slik modell. Vi tror
og har erfaring for at det å unngå separasjonen 
mellom foreldre og barn etter fødsel ved behov for
innleggelse i en nyfødtavdeling er helsefremmende
både i et kort og langt perspektiv. 

Videre skal vi flytte inn i nye lokaler i 9 etasje hvor
barnepost 2 som er en såkalt ren post skal få doblet
sine arealer. Barnepost 1 som er vår infeksjons post
skal fortsatt ligge i 13 etg, men det er planer for
bygging av to luftsmitteisolater for å kunne 
håndtere lungetuberkulose, varicella og annet som
vi i dag ikke har.

Poliklinikken får også nesten doblet sine arealer. Fra
nyttår startet vi en omorganisering og strukturering
av poliklinikk driften med det mål å få full kontroll
med timelister og å gi alle nyhenviste konsultasjon
innen 6 uker (selvfølgelig raskere om nødvendig).
Vår plan var å være i mål innen 30.06, men det ser
ut til at vi når målet allerede i løpet av mars. Vi vil
også bygge opp en dagenhet i tilknytning til 
poliklinikken for å flytte flest mulig pasienter fra 
innleggelse til dagbehandling.

Vi håper den nye og utvidete barneavdelingen vil
oppleves som et enda bedre tilbud både av våre
brukere og av våre samarbeidspartnere i 
kommunehelstetjenesten. Vi tar gjerne imot gode
forslag til forbedringstiltak. 

Avdelningsoverlege 
Atle Moen
Sykehuset Buskerud, 
Drammen



Sykehusene i Norge er i kontinuerlig omstilling. Stortingsvalget i høst endret ikke retningen.
Det er bare å brette opp ermene. Flere og flere sykehus slås sammen. Det er mange store ord
og gode intensjoner, men hva vil egentlig komme ut av dette? 

Fem internasjonale konsulentselskaper har analysert fusjoner. Det viser seg at 60-70% av 
fusjonene ikke når målsetningene. Av disse skyldes 31 % svakt rasjonale. De resterende lykkes
ikke på grunn av manglende kommunikasjon, kulturelle vanskeligheter, manglende støtte fra
ansatte og/eller svak ledelse.

Når en ser spesifikt på mulighetene for kostnadsreduksjon, viser syv artikler som beskriver
totalt 476 fusjoner av sykehus i USA, Storbritannia og Norge at en kan oppnå ca. 10 % 
reduksjon i kostnader. Dersom en ser kun på hva som er oppnådd i Norge bør en ha lavere 
forventninger: 

Omstilling

31

• Uklare ambisjoner
og uklar
sammenheng til
strategi

• Urealistiske
synergier

• For dyrt

Mangelfull/svak
kommunikasjon

Kulturelle
vanskeligheter

Manglende støtte
fra ansatte

Svak ledelse

Svakt rasjonale Godt rasjonale,
svak implentering
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Forfatter Land Antall Kontroll- Periode Hovedfunn
sammen- gruppe (årstall)
slåinger

Alexander JA et al (5) USA 92 Ja 1982-1989 Kostnadsvekst både i studie- og kontrollgruppen, 
men 30% lavere vekst i gruppen. Størst gevinst ved
sammenslåing av like store sykehus.

Connor RA et al (2) USA 122 Ja 1986-1994 Kostnadsvekst både i studie- og kontrollgruppen, 
men 7% lavere vekst i studiegruppen. Større gevinst
ved sammenslåing av like store sykehus.

Dranove D (6) USA 14 Nei 1992 Data beregnet til ikke-medisinske serviceavdelinger.
Små kostnadsreduksjoner (10%) ved sammenslåing
av sykehus med mindre enn 270 senger.

Spang HR et al (7) USA 108 Ja 1989-1997 Kostnadsvekst både i studie- og kontrollgruppen, 
men 10% lavere vekst i studiegruppen. Størst 
gevinst i geografiske områder med sterk 
konkurranse mellom sykehus.

Fulop N et al (3) Storbr. 11 Ja 1998-1999 Kostnadsreduksjon på omlag 5% av sykehusets inntekt.

Dranove og Lindroth (4) USA 122 Nei 1998-2000 Kostnadsreduksjon på 14% fire år etter sammenslåing.

Kjekshus og Hagen (8) Norge 7 Nei 1992-2000 Kostnadseffektiviteten redusert med 2,5% i gjennomsnitt,
men bedring på 6% i en sammenslåing som inkluderte
nedlegging av akuttfunksjoner.

Undersøkelsene over ble fremlagt av toppledere i Norske sykehus ved en strategikonferanse
vedrørende omorganiseringen i Vestre Viken helseforetak som omfatter Sykehuset Buskerud,
Asker og Bærum, Kongsberg og Ringerike. (Ledelsen skal ha ros for ett godt initiativ.) 

Undersøkelsene viser altså at kun ca. 1/3 av fusjonene når målsetningene, men at en kan
regne med en viss kostnadsreduksjon.

Hva er så målsetningene ved sykehusfusjoner? Det kommer mange fine ord som alle kan 
være enige i:

• Høy kvalitet

• Bedret pasientsikkerhet

• Et enda bedre helsetilbud

• Likeverdige tjenester 

• Behandling så nær hjemmet som mulig i samarbeid med kommunene

Buskerud legeforening
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• Samle det vi må av høyspesialisert behandling for å sikre kvaliteten

• Bedret rekruttering

• Styrking av den faglige utviklingen

• Forskning vil bli styrket

• Større fagmiljøer gir mulighet for flere avdelinger med gruppe 1 status 

• Mer pasientbehandling ut av de pengene vi har til rådighet

Men er dette sannsynlig, bortsett fra det siste punktet? Det er grunn til å være skeptisk 
etter å ha sett undersøkelsene over. Hva blir nedsiden for legene ved fusjon av sykehus?

• Tvungen ambulering?

• Vakt på flere sykehus samtidig?

• Et volum som gjør at det å gå i kantina for å spise lunsj, 
eller å slutte når arbeidsdagen egentlig skulle vært over, 
nærmest blir en dårlig vits? Systemkvalitet ses nemlig i 
sammenheng med økt volum per arbeidstager…  

• Hvordan opprettholde levedyktige miljøer på de 
mindre sykehusene hvis man fjerner akuttfunksjoner?

- • Nærhet til pasient?

I tillegg til fokus på økonomi, må også de øvrige målsetningene bli vektlagt i like stor grad. Det
er her måloppnåelse sannsynligvis vil bli vanskelig. YLF og Legeforeningen vil arbeide iherdig
for at disse øvrige målsetningene ikke bare forblir fine ord, men får reelt innhold.

Det å gjøre arbeidsforholdene for leger dårligere er derimot ikke noe som tjener denne 
måloppnåelsen. Det må legges opp til et konstruktivt samarbeid gjennom hele prosessen for
at vi sammen skal kunne gjøre realitet av de gode intensjonene. 

På den ovennevnte strategikonferansen vedrørende omorganiseringen i Vestre Viken 
helseforetak kom det heldigvis frem at toppledere i norsk helsevesen faktisk synes å ønske en
konstruktiv medvirkning:
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Lars Engebretsen, nå lege for Olympiatoppen, hadde ansvaret ved forsøket på sammen-
slåingen av de ortopediske avdelingene ved Rikshospitalet og Ullevål Sykehus i 2000. Han
viste til Olympiatoppens ekstreme grad av involvering som en suksessfaktor. Han sa at dette
legges merke til i utlandet, og at involvering også der i større og større grad ses på som en 
suksessfaktor. Han mener at dette bør brukes av ledere i sykehus.  Det må være enighet om
konkrete mål. Disse legges av utøverne i Olympiatoppen, og dette kan overføres til 
arbeidstakerne i sykehus.

Erik Normann måtte gå av som administrerende direktør ved Akershus universitetssykehus i
høst. Hva ville han gjort om han fikk et ”nytt sykehus i fanget”? Han sier han ville jobbet mer
med forankring av mål og premisser, og med kultur. Han mener disse spørsmålene er sentrale;
Hvordan vil vi ha det? Hva er det beste av det vi har og som vi ønsker å ta vare på? Hva ønsker
vi definitivt å endre på?

Administrerende direktør Tor Ingebrigtsen ved Universitetssykehuset i Nord-Norge hevder at
han styrket medvirkningen fra ansatte under omstillingene der, og at det var viktig. Han sier
også at han har en kvalitetsstrategi hvor det blant annet inngår å la mest mulig av funksjons-
fordelingen skje i fagmiljøet og å sikre gjennomgående faglig ledelse.

Helen Bjørnøy, tidligere statsråd og prisbelønnet leder, sa at ”ledelse handler om å fremelske
det beste i våre medarbeidere”. Et viktig og godt råd til ledere i norsk helsevesen.

Det å få innflytelse og dermed kunne påvirke ledelsen i omstillingsprosesser kan virke som en
enorm og umulig oppgave for de fleste av oss, men vi kan ikke bare trekke på skuldrene når
helsevesenet reformeres. Legene har kompetansen. Vi har engasjementet i møte med 
pasientene. Vi må være med å forme sykehusene på en fornuftig måte.

“La oss ikke miste motet fordi vi tror at det er så lite en mann eller kvinne kan gjøre … 
Hver av oss har påvirkningskraft, og når vi legger alle våre handlinger sammen, blir 
summen historien om vår generasjon.”

Robert F. Kennedy, tale ved University of Cape Town, 1966

Jon Haakon Malmer-Høvik
Foretakstillitsvalgt YLF
Sykehuset Buskerud, Drammen
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I forbindelse med at fødeavdelningen ved
Kongsberg stengtes blev følgende inn-
sender publisert i Kongsbergs lokalavis
Laagendalsposten den 23.02.10:

Saken omkring fødeavdelingen på Kongsberg
ligger oss tungt på hjertet og utløser noen
tanker omkring legeyrket og arbeidet i våre
sykehus. Vi ønsker herved å dele disse med
dere. 

For det første vil vi uttrykke vår største 
medfølelse med alle som har mistet et barn i
svangerskapet eller forbindelse med 
fødsel. Dette er svært tragisk for de det 
gjelder, og det er mange spørsmål og følelser
i en slik situasjon. 

Vi tenker imidlertid også på dem som på ulikt
vis gjennom yrket blir involvert i slike tragiske
hendelser og hva dette gjør med dem.  Det er
mye som kan hende i et svangerskap og 
omkring fødselen og vi som fagfolk er opptatt
av å behandle dette på best mulig vis. Men
ikke den mest oppdaterte prosedyre fritar 
helsepersonell fra å måtte gjøre vanskelige
valg, der det noen ganger ikke finnes noen
gode alternativer. Uansett hva man gjør vil
man noen ganger ikke kunne avverge et 
tragisk utfall. Man må gjøre et valg – og får
aldri vite hva som hadde hendt om man hadde
valgt annerledes. Slik er det i både store og
små sykehus. 

Vi avventer  tilsynsmyndighetens vurdering av
den så mye omtalte saken ved føden på
Kongsberg hvor et barn døde i mors liv. I den
forbindelse er vi opptatt av at ikke 
enkeltmennesker forhåndsdømmes eller at
det fremkommer  forhastete konklusjoner.  I
mellomtiden er vi også svært opptatt av
hvordan pasienten og helsepersonellet
ivaretas av systemet, dvs sykehuset og helse-
tilsynet, som jo er de som formelt er ansvarlig
for å levere og kontrollere helsetjenestene. 

Når en hendelse skjer og en avdeling og en
lege får søkelyset på seg er det ikke 
unaturlig at også andre saker kommer frem.
På Kongsberg har det kommet frem at 

avdelingen har fått påpekt tre avvik etter 
tilsyn høsten 2009. Vi vil ikke gå inn i 
detaljer omkring dette, men vil bare fastslå at
slike avvik ikke er helt uvanlig, og at det har
vært arbeidet svært seriøst og med invol-
vering av hele fagmiljøet i det nye Vestre
Viken helseforetak for å rette på dette. Den 
aktuelle legen har, som også andre leger,
saker til vurdering hos helsetilsynet. Det 
foreligger ingen formell reaksjon, verken nå
eller tidligere.  Vi avventer som nevnt
myndighetenes vurdering av dette nå. 

Den nye ledelsen i Vestre Viken HF  gikk den
29.1 til det uvanlige skritt å stenge avdelingen
med øyeblikkelig virkning, offentliggjort i et 
allmøte på Kongsberg uten at de 
ansatte ved fødeavdelingen var informert på
forhånd om hva som skulle skje. Tempoet i
denne prosessen var svært høyt.  Vi håper
ledelsen nå kan finne anledning til å vurdere
dette tilbudet på et litt bredere grunnlag, gjerne
via uavhengig informasjon fra feks Norsk
fødselsregister, som har svært mye 
informasjon om fødslers forløp. Føde-
avdelingen i Kongsberg har gjennom mange
år levert gode helsetjenester til befolkningen
og hatt en fin utvikling i antall kvinner som har
valgt å føde der. Det er i dag fire 
gynekologer tilknyttet avdelingen, to barne-
leger i 20% stillinger og mange erfarne
jordmødre. Når det gjelder hva som er forsvar-
lig legebemanning, skal vi ikke ha for sterke
meninger om det, men vi ser vel ingen grunn
til at dette skal avvike mye fra andre, sammen-
lignbare avdelinger i landet for øvrig. Vi 
registrerer dog at den aktuelle situasjonen på
mange måter har kommet en ventet 
funksjonsfordelingsdebatt i forkjøpet og vans-
keliggjør denne. Vi hadde nok ventet på en
bred  prosess der ulike faktorer og elementer
i fødetilbudet ble godt utredet i forkant.  Vi tror
lokal forankring er viktig i alle slike prosesser,
og at det lokale fagmiljøet bør involveres for å
få et best mulig resultat til slutt. 

Vi er alle opptatt av at fødetilbudet skal ha god
kvalitet. Dette  betinger at  noen faktisk
vil og tør arbeide med fødselsomsorg og 
behandling av  gravide.   Men disse  er  også

Om legers arbeidsvilkår
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kun mennesker, som gjør så godt de kan.
Uansett hvor samvittighetsfullt man utøver
arbeidet vil man enkelte ganger bli implisert i
saker med tragisk utfall. Som legene ved
Kongsberg sykehus skriver i et brev 
til ledelsen og  styret:  ” Kvalitet, trygghet og
respekt er sentrale begreper i utøvelsen av
helsehjelp.  Vi ber styret og sykehus-
administrasjonen om å håndtere den akutte 
situasjonen sykehuset nå er i med den samme

kvalitet, trygghet og respekt som vi selv 
tilstreber i vårt møte med pasientene. ”

Med hilsen

Harald Bergan
Leder Buskerud legeforening

Tom Henri Hansen
Foretakstillitsvalgt 
Overlegeforeningen Vestre Viken

Kurs våren 2010

Pizzakurset: Klinsk emnekurs in indremedisin for primærleger

Onsdagene: 17/3 (Gastrenterologi)
       24/3 (Endokrinologi), 
       7/4 (Nefrologi) og tirsdag 
       20/4 (Kardiologi). 

       Tid: kl 17-20.30
       Teller med 16 timer
       
       Kurssted: Auditoriet, Sykehuset Buskerud
       Påmelding til: 
       Tor Erik Gudmundsen, Rtg. Avd, Sykehuset Buskerud. 
       Torerik.gudmundsen@getmail.no

Ringerikskurset: Klinisk emnekurs i akuttmedisin 
       for almenpraktiserende leger
       Fredag og lørdag 23 og 24 april 
       
        Tid: Start kl 9.00 fredag 23/4, avsluttes kl 13.00 lørdag 24/4
       Teller med 15 timer
       Kurssted: Torbjørnrud hotell AS, Sagvn 8, 3520 Jevnaker  

Påmelding til: 
       Oddmund Nestegard, med. Avd. Ringerike sykehus. 
       Oddmund.nestegard@vestreviken.no
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Bedriftshelsetjeneste skal godkjennes

Fra 1.1.2010 gjelder forskrift om arbeidsgivers bruk av godkjent bedriftshelsetjeneste og 
godkjenning av bedriftshelsetjeneste. Det betyr at de virksomhetene som gjennom bransje-
forskriften (best. nr. 501) er pålagt å være tilknyttet bedriftshelsetjeneste, må sørge for at de er
tilknyttet en godkjent bedriftshelsetjeneste. Det er Arbeidstilsynet som står for godkjenningen.
Før var det kun arbeidsgiver som hadde ansvar for at den bedriftshelsetjenesten de var 
tilknyttet, hadde den kompetansen de hadde behov for, ut fra en risikovurdering. Nå er det altså
bedriftshelsetjeneste selv som må sørge for å ha den kompetansen som Arbeidstilsynet mener
BHT må ha. Det stilles både krav til kompetanse og krav til hvor mange årsverk en BHT må ha
for å bli godkjent. 

Generelt skal BHT ha kompetanse innenfor arbeidsmiljøet som helhet, risikokartlegging, 
kommunikasjon og pedagogikk, organisasjon og organisering, arbeidsmiljølovverket og 
grunnleggende forskningsmetoder. Mer spesifikkt skal BHT ha kompetanse på område yrkes-
hygiene, organisatorisk – og psykososialt arbeidsmiljø, ergonomi og arbeidsmedisin/arbeids-
helse.  BHT må ha et kvalitetssikringssystem som også tar for seg plan for etterutdanning.

Bedriftshelsetjeneste skal ha minst 3 årsverk med fagfolk og minst 30 % stilling på de 
områder som er påkrevet. Det stilles ikke krav til en stilling med spesialist for arbeidsmedisin,
men det skal være en lege med interesse for arbeidsmedisin i minst 30 %. 

Flere bransjer skal ha bedriftshelsetjeneste

Det har alltid vært bransjeforskriften som bestemte hvilke bransjer som skulle ha BHT. Utgangs-
punktet har lenge vært litt ”gammeldagse” eksponeringer, som støy, støv, kjemikalier, tungt
arbeid. Nå er bransjeforskriften utvidet med bransjer innenfor helse / sosial og undervisning,
fordi de har vist seg å være belastende særlig når det gjelder stress, risiko for konflikter med
mer. Dette betyr at kommunene, som lenge kun trengte BHT for ansatte i teknisk etat, nå er
pålagt BHT for nesten alle sine ansatte. Også legekontorer skal ha BHT for sine ansatte. 

Det finnes mange typer bedriftshelsetjenester

Organisering av bedriftshelsetjenester er nok så forskjellig rundt omkring. Det finnes 
non-profitt felles organisasjoner, hvor bedrifter har gått sammen for å få til en faglig forsvarlig
BHT for medlemsbedrifter. Større virksomheter kan ha en egenordning. Det finnes noen større
kjeder som har kjøpt opp bedriftshelsetjenester i hele Norge og er organisert som AS og skal
tjene penger. Det finnes virksomheter som kaller seg for BHT, men som leverer nærmest kun
tjenester på område personlig livsstil. Og det finnes fortsatt noen kollegaer fastleger som tilbyr
helsesjekk av arbeidstakere og kaller det bedriftshelsetjeneste. Arbeidstilsynet håper at en 
godkjenningsordning kan rydde opp i BHT-jungelen.

Ny situasjon for bedriftshelsetjeneste fra 1. januar 2010
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Tjenester som leveres

§ 4 Arbeidsgivers bruk av bedriftshelsetjenesten

Arbeidsgiver skal sørge for at bedriftshelsetjenesten

a) bistår med planlegging og gjennomføring av fysiske og organisatoriske endringer i 
virksomheten, herunder etablering, vedlikehold og tilrettelegging av arbeidsplasser,
lokaler, utstyr og arbeidsprosessser

b) bistår med utarbeidelse of endring av retningslinjer for bruk av kjemikaler,
maskiner og utstyr og øvrige arbeidsprosesser

c) bistår med løpende kartlegging av arbeidsmiljøet, foretar undersøkelser av 
arbeidsplassene og arbeidsprosessene og vurderer risiko for helsefare

d) fremmer forslag om forebyggende tiltak og sammen med virksomheten arbeider
med tiltak som reduserer risikoen for helseskade

e) bistår i arbeidet med å overvåke og kontrollere arbeidstakernes helse i forhold til
arbeidssituasjonen og foretar nødvendig oppfølging

f) bistår med individuell tilrettelegging, herunder deltakelse i dialogmøter og
utarbeidelse av oppfølgingsplan i henhold til arbeidsmiljøloven § 4-6

g) bistår med informasjon og opplæring om relevant helse-, miljø- og sikkerhetsrisiko

h) bistår ved henvendelser fra arbeidstaker, verneombud og arbeidsmiljøutvalg.

§ 5 Planer, årsrapporter og meldinger

Arbeidsgiver skal i samarbeid med bedriftshelsetjenesten utarbeide følgende
dokumentasjon som skal inngå i virksomhetens systematiske helse-, miljø- og
sikkerhetsarbeid.

a) planer og årsrapporter for bedriftshelsetjenestens bistand i virksomheten

b) periodevise meldinger og resultater av kartlegginger, risikovurderinger, målinger o.l.
som beskriver helsefarlige arbeidsforhold, forslag til forebyggende tiltak og resultater.

I forskrift om arbeidsgivers bruk av godkjent bedriftshelsetjeneste har Arbeidstilsynet lagt en
lang liste over hva BHT virksomhetene skal bistå med. Men det er opp til arbeidsgiver hva han
konkret ønsker hjelp til og hva han vil betale for det. Flere kommuner legger BHT ut på anbud,
ikke utifra hva de må ha hjelp til, men særlig utifra hva de har råd til. Det blir spennende å 
se om, å være godkjent BHT, også betyr at BHT må vurdere hva som er et forsvarlig tilbud. 

Alt om godkjenningsordning og bransjeforskrift finnes på 
www.arbeidstilsynet.no under aktuell informasjon 
og bedriftshelsetjeneste.

Marijke Engbers
NAMF
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Siden år 1996 finnes et tilbud ved Legevakta i
Drammen for alle som vært utsatt for voldtekt, 
voldtektsforsøk eller andre seksuelle krenkelser.
Siden starten har tilbudet utviklets i omfang
samt faglig sett. Fra at i starten vært et lokalt
tilbud så deltar nå alle kommunene i Buskerud
samt Sande og Svelvik i mottaket og dess 
finansiering. Tilbudet er åpent for alle som bor
eller oppholder seg i dette området.

For den som vært utsatt for overgrep er tilbudet
gratis og uforpliktende. Det er ikke krav eller 
forventning om politianmeldelse, men erfaring
og forskning viser at kvinner som politianmelder
overgrep har bedre selvrapportert psykisk helse
og funksjon ved oppfølging, uavhengig om hvis
anmeldelsen førte til påtale eller dom. Av den
grunn støttes kvinner som føler seg usikre at 
anmelde hendelsen. Det blir ofte formidlet 
kontakt med bistandsadvokat hvilket også er et
gratis tilbud for offeret. 

Første kontakten med mottaket skjer noen
ganger ved at politiet tar kontakt på offerets
vegne, noen ganger møter personen opp uten
at ha vært i kontakt med politiet, mange ringer
initialt, en del kontakter formidles via fastleger
og legevakter i området. Mottaket bemannes av
for tiden 10 leger og i alt 14 sykepleiere. Legene
har organisert beredskap på store helligdager,
ellers innkallelse etter ”ringeliste”. Sykepleiere
har beredskap også i vanlige helger. Det er så
godt som aldri problem at i løpet av maksimalt
1-2 timer få mobilisert en lege samt en syke-
pleier.

Mottaket disponerer egne lokaler i legevakta
som ikke brukes til annet og dermed kan være 
spesifikt utstyrt for overgrepsmottak og blir ikke
kontaminert av en strøm av pasienter, hvilket gir
en høyere kvalitet på rettmedisinske under-
søkelser.

Alle leger og sykepleiere som arbeider i
mottaket gjør det grunnet eget interesse. Alle
har opplæring i starten og det er kontinuerlig
videreutdanningsarbeid så vel internt som på
nasjonalt nivå; Nasjonal Kompetansesenter for
Legevaktsmedisin har en faggruppe som
arbeider med overgrepsmottak og per i dag

finnes totalt 23 st overgrepsmottak etablert som
dekker hele Norge.

Hensikten med overgrepsmottaket er at ivareta
offerets psykiske og fysiske helse, behandle 
eventuelle skader, behandle/forebygge seksuelt
overførbare sykdommer og uønsket graviditet,
gjennomføre rettsmedisinsk undersøkelse med
dokumentasjon og prøvetakning, følge opp 
offeret og pårørende i forhold til fysisk helse og
psykiske reaksjoner. Det gjennomføres ikke noe
”avhør” med offeret, men det er viktig at den
som vært utsatt for overgrep får mulighet at 
fortelle sin historie og bli hørt. Det er også viktig
for undersøkende lege at kunne dokumentere
hva som skjedd i forhold til påvisbare og
dokumenterbare skader eller spor. At
dokumentere psykiske reaksjoner hos offeret er
også viktig og er noe som tillegges bevisverdi
ved videre utredning og ev. rettssak. 

Man tar rutinemessig prøver for Gonorre og
Klamydia i forbindelse med underlivsundersøk-
else, som nesten alltid er en viktig del av den
fysiske undersøkelsen. Man tar serologiske
prøver for Hepatitt B og C samt HIV og Lues.
Disse prøver gjentas etter 6 uker, 3 mndr. og 6
mndr. Ved stor fare for Hepatitt B smitte gis
immunoglobulin, hvis risikoen anses som liten
(vanligvis) gis Hepatitt B vaksine. Man gir
rutinemessig Azitromax engangsdose for at 
forebygge klamydiasmitte. Hvis indikasjon gis
kriseprevensjon.

Den rettsmedisinske undersøkelsen innebærer
nøyaktig skriftlig dokumentering av personens 
psykiske tilstand, eventuelle fysiske skader så
vel på kroppen som i underlivet samt DNA-
prøvetakning fra aktuelle områder. Noen ganger
brukes fotografering for at dokumentere skader.
For at eventuelle funn skal ”holde mål” som
eventuell fremtidig  bevisning  stilles  høye  krav
på renhet/sterilitet, nøyaktig beskrivelse av funn
samt nøyaktig prøvetakning. Politiets 
prøvetakningsutstyr brukes – i prinsippet sterile
q-tips som pakkes og merkes i spesielle poser.
Klær og undertøy tas også omhand da man her
kan finne biologiske spor fra overgriper.  Ved 
misstanke om påført rus og/eller da offeret kan
ha vært forsatt i en situasjon hvor han eller hun

Overgrepsmottaket Drammen
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hatt vanskelig for at verge beruselse tas prøver
med tanke på dette på samme måte som da 
politiet begjærer blodprøver av påvirkede
bilførere. Så vel rus- som DNA-prøver og andre
former for biologiske spor blir kun analysert ved
Rettsmedisinsk Institutt i Oslo.

Man etterstreber at alltid å gjennomføre en full-
stendig og nøye klinisk undersøkelse, selv om 
offeret ennå ikke vært i kontakt med politiet eller
bestemt seg angående anmeldelse. Alle prøver
og den rettsmedisinske journalen oppbevares
hos overgrepsmottaket og utleveres til
politiet/påtalemyndigheten først da forholdet blir
anmeldt. Noen mener initialt at de ikke vil 
anmelde, men av erfaring vet man at mange
endrer seg.

Hvis det er behov formidles akutt kontakt med
sosial vakttjeneste eller ev. krisesenter da 
offeret er i kontakt med mottaket, eventuelt
dagen etter. Alle har en oppfølgende
telefonsamtale med sykepleieren 2-3 dager
etter at de var ved mottaket. De aller fleste har
så en oppfølgende samtale med sykepleieren
og sosial vakttjeneste en uke etter besøket. Så
har man en kontroll med den samme legen og
sykepleieren 4 uker etter det første besøket.
Oppfølgingen tilpasses etter individuelle behov
og da distriktet er stort geografisk må man også
ta hensyn til dette og ofte finne lokale 
samarbeidspartnere i f. eks. hjemmekommune
osv.

Intern statistikk fra de senere år viser at
mottaket har rundt 50-70 saker per år, det er
som forventet aller mest kvinner og kun noen få
menn som oppsøker. De aller fleste er mellom

17-35 år gamle med ganske jevn spredning
innen dette intervall. Det er ikke satt en absolutt
nedre aldersgrense, men barn og unge
personer som kun er i starten av puberteten tas
ikke omhand i overgrepsmottaket i Drammen
uten formidles videre til Ullevål sykehus som er
regionalt kompetansesenter for overgrep mot
barn. De fleste ledsages av noen: venn, familie,
politi, helsepersonell, kun 15 % kommer alene.
Over 80 % kommer innenfor det første døgnet
etter overgrepet. Rundt 50 % har drukket
alkohol i forbindelse med overgrepet. Over 
halvparten kjenteovergriperen på forhånd, rene
overfallsvoldtekter ser man er relativt sjeldent
forekommende. De aller fleste overgrepen skjer
nettene mellom fredag-mandag mellom kl 00-06
og påfallende mange overgrep skjer etter kl 03
på natten. Det finnes ikke fullstendig statistikk
over hvor mange av sakene som anmeldes og
hvor mange av disse som i sin tur fører til påtale
og i sin tur til dom. Erfaringen er dog at veien til
en fellende dom er lang og at selv om politiet tar
alle saker svært seriøst er det relativt få fellende
dommer. Årsaken til dette er ikke dårlig teknisk
bevisning eller dokumentasjon, men at det
juridisk sett kreves mye for en fellende dom.

Alle leger virksomme i Buskerud bør kjenne til
overgrepsmottaket og ha lav terskel for at 
kontakte overgrepsmottaket. Selv om det gått
lenger tid siden overgrepet er offeret 
velkommen. De som vært i kontakt med
mottaket, så vel offer som pårørende, gir over-
lag gode tilbakemeldinger og rapporterer at de
opplever tilbudet som støttende og til stor hjelp.
Samarbeidet med politiet og påtalemyndigheten
er som tidligere nevnt godt.

Johan Høljer
Redaktør BLF-nytt
Fastlege i Drammen og 
en av legene ved 
Overgrepsmottaket Drammen
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Ledelsen for Vestre Viken var representert ved 
Erik Omland, Runar Nygård samt Ole Tjomsland.
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Returadresse:

Johan Høljer
Øvre Storgate 11

3018 Drammen

Landsstyrerepresentanter

Harald Bergan, leder
Vara: Tom Henri Hansen

Valgkomité

Thanendran Mariampillai, leder
OF - Ringeriks Sykehus HF

Oddmund Nestegard
OF - Ringeriks Sykehus HF

Tor Erik Gudmundsen
OF - Sykehuset Buskerud HF

Støttegruppe for leger
- et tilbud til alle leger i Buskerud

1. Nina Broch
Paradisbakkene 9
3400 Lier
Tlf. k.: 32 86 18 00
p.: 32 84 54 23

2. Arvid Lager
Hønefoss
Tlf. 32 12 42 15

3. Tore Næss
RMS, Hønefoss
Tlf. 922 65 289

Lokale tillitsvalgte 

Tom Henri Hansen (OF)

Jon Haakon Malmer-Høvik (YLF)

Vestre Viken HF 

Tlf. 32 80 30 00 

Hovedtillitsvalgte/tillitsvalgte 
i Legeforeningen 

DRAMMEN
Giske Hauge Kristensen • 32 20 00 20 

FLESBERG
Magnar Hofstad • 32 76 06 60 

GOL
Nils Rune Nilsen • 32 02 92 00 

HEMSEDAL
Harald  Lystad • 31 40 89 00 

HOL
Kai Willi Jacobsen • 32 09 22 00 

HOLE
Bernt Ivar Gaarder • 32 16 16 00 

HURUM
Odd V. A. Christiansen • 32 79 25 00 

KONGSBERG
Arne Karl W. Gericke • 32 76 49 15 

KRØDSHERAD
Morten Melbye • 32 71 23 00

LIER
Leidulv Solnør • 32 84 48 34 

NES
Ståle Onsgård Sagabråten • 32 06 83 00

RINGERIKE
Knut Fredrik Hjortaas • 32 12 11 73

ROLLAG
Magnar Hofstad • 32 76 06 60 

RØYKEN
Christian Steenfeldt-Foss • 31 29 21 10

SIGDAL
Morten Melbye • 32 71 23 00

ÅL
Anne Karina Tunestveit • 32 08 53 50

FLÅ
Ståle Onsgård Sagabråten • 32 06 83 00

MODUM
Bjørn Olav Fischer • 32 78 70 93 

NORE OG UVDAL
Tanja Lee Hilsløv • 31 02 48 00 

ØVRE EIKER
Erlend  Aune • 32 25 20 80 

NEDRE EIKER
Anne Lindseth • 32 27 23 00

Steenberg Grafisk, Drammen - Tlf. 4000 5816

Styret per 01.03.2010
Buskerud Legeforening

Leder:
Harald Bergan (OF)
Sykehuset Buskerud, Drammen
Tlf. 32 80 30 00

Nestleder:
Jon Haakon Malmer-Høvik (YLF)
Sykehuset Buskerud, Drammen
Tlf. 32 80 30 00

Sekretær:
Marijeke Engbers (LSA)
Modum Bedriftshelsetjeneste
Tlf. 32 78 10 55
32 71 02 44

Kasserer:
Nils Kristian Klev (AF)
Røyken
Tlf. 900 25 787

Styremedlemmer:
Kolbjørn Kasin (PSL)
Sykehuset Buskerud, Drammen
Tlf. 32 80 30 00

Tom Henri Hansen (OF)
Sykehuset Buskerud, Drammen
Tlf. 32 80 30 00

Krzysztof Hochnowski (YLF)
Sykehuset Buskerud HF, Drammen
Tlf. 32 80 30 00

AF sin plass i styret er for tiden vakant

Varamedlem
Tore Næss (AF)

Redaktør:
Johan Høljer
Drammen
Mobil: 4666 1668


